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his study addresses the effect of temperature and nanoparticle on PS foam
structure in order to control its structure more accurately. For this purpose,
a theoretical hypothesis was proposed by explaining the classical nucleation
theory. The PS in the presence of nanosilica and CO2 was foamed. Foaming process
was carried out in a vessel suitable under high pressure and temperature conditions,
and with instantaneous pressure release and high-speed stabilization capabilities. The
most important factors affecting foam properties including foaming temperature, size,
content and surface properties of nanosilica were investigated. Increasing of foaming
temperature was effective on the initial nuclei formation and cell growth. These two
effects determined the final foam structure. When the temperature was changed from
90 to 180°C, cell density of PS foam increased thousand fold to 2.2×1012 number of
cells per unit volume of foam (cell/cm3). The results showed that a small amount of
nanosilica had a substantial effect on decreasing the cell size and increasing the cell
density. An increase in nanoparticle concentration also increased its effectiveness.
Moreover, the quality and structure of foam were improved by adding the nanoparticle.
As the size of nanosilica increased from 20 to 40 nm, its cell density decreased from
3.3×109 to 1.78×109 numbers of cells per unit volume of foam (cells/cm3). Surface
treatment of the nanosilica using triethoxysilane, in addition to improving nanoparticle
dispersion, increased its cell density. The efficiency of nanosilica in improving cell
density after surface treatment increased by more than double.
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چکیده
هدف اصلي اين پژوهش ،بررسي سازوکار اثر دما و نانوذرات بر ساختار اساسي اسفنج پلياستيرن

براي دستيابي به کنترل دقيقتر ساختار آن است .بدين منظور ،پس از مرور مطالعات پيشين ،با ارائه و

تبيين نظريه هستهگذاري کالسيک ،پيشزمينه نظري واکاوي شد .سپس ،توليد اسفنج در زمينه

واژههای کلیدی

توليد اسفنج ناپيوسته،
اصالح سطحي،
دماي توليد اسفنج،
نانوسيليکا،
پلياستيرن

پلياستيرن و نانوسيليکاي کروي در مجاورت گاز كربن دياكسيد انجام شد .فرايند توليد اسفنج در
دستگاهي با کارايي در دما و فشار زياد ،كاهش آني فشار و سرعت پايدارسازي زياد انجام شد .دماي

توليد اسفنج ،اندازه و مقدار نانوذرات و نيز خواص سطحي آن از مهمترين عوامل اثرگذار بر خواص

اسفنج هستند که در اين مقاله بررسي شدند .افزايش دماي اسفنجسازي بر تشکيل هستههاي اوليه و

رشد سلولها اثرگذار است .برايند اين دو اثر ،ساختار نهايي اسفنج را معين ميکند .وقتي دما از 90°C

به  180°Cتغيير کرد ،با ازدياد هزار برابري ،چگالي سلول اسفنج پلياستيرن به 2/20×1012 cell/cm3
افزايش يافت .نتايج اين پژوهش نشان داد ،وجود مقدار کمي نانوسيليکا در افزايش چگالي سلول و

کاهش اندازه سلول اثر بسزايي دارد .همچنين ،افزايش غلظت نانوذرات اين اثر بخشي را افزايش داد.

افزون بر اين ،کيفيت و ساختار اسفنج نانوکامپوزيتي نسبت به اسفنج پلياستيرني بهبود مييابد .با افزايش

اندازه نانوسيليکا از  12 nmبه  40 nmمقدار چگالي سلول از  3/3×109 cell/cm3به1/78×109 cell/cm3

کاهش يافت .همچنين اصالح سطحي نانوسيليکا با ترياتوکسي سيالن افزون بر بهبود پراکنش
نانوذرات باعث افزايش چگالي سلول شد .بازده نانوسيليکا در افزايش چگالي سلول پس از اصالح
سطحي حدود دوبرابر افزايش يافت.
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مقدمه

ساخت پليمر اسفنجي مهارت مهندسي فوقالعادهاي است که بهطور
گسترده در دهه  1980از دانشگاه  MITشروع و بهسرعت در سطح
جهاني گسترش يافت [ .]1اغلب تالشها در اين سه دهه اخير
معطوف به کوچکترکردن اندازه سلولها همراه با افزايش تعداد آنها
بر واحد حجم و يکنواختي بيشتر اندازه سلول شده است [ .]2عوامل
مختلفي بر مراحل چهارگانه توليد اسفنج (انحالل ،هستهگذاري ،رشد و
پايدارسازي) و ساختار نهايي اسفنج اثرگذارند [ .]3در شکل  1به
برخي از اين عوامل اشاره شده است .گرانروي ،تنش سطحي ،وزن
مولکولي پليمر ،ساختار زنجير اصلي ،پراکندگي وزن مولکولي ،دماي
توليد اسفنج ،فشار اشباعسازي و سرعت پايدارسازي و كاهش فشار
از جمله عواملي هستند که با ايجاد تغييرات در مراحل مختلف توليد
اسفنج ،ساختار آن را معين ميکنند.
از ميان اين عوامل ،دما ،فشار اشباعسازي و پرکننده سه پارامتر اصلي
هستند که بيشترين توجه پژوهشگران را در سه دهه اخير به خود جلب
کردهاند Tsivintzelis .و همکاران اثر فشار اشباع گاز ابربحراني كربن
دياكسيد را بر ساختار اسفنج حاصل از پلياستيرن و  PD,LLAبررسي
کردند [ .]14در دماي ثابت  ،80°Cوقتي فشار اشباع از  80 barبه
 380 barافزايش يافت ،کاهش اندازه سلولها و افزايش تعداد آنها بر
واحد حجم گزارش شد [ .]14آنها معتقدند ،فشار اشباع بيشتر قابليت
سامانه را براي هستهگذاري افزايش داده و در لحظه شروع هستهگذاري
هسته اوليه بيشتري را ايجاد ميکند.
 Forestو همکاران اثر دما را بر ساختار اسفنج حاصل از
آکريلونيتريل بوتاديان استيرن ( )SANبررسي کردند .توليد اسفنج
در دماهاي  120°C ،100 ،80 ،70 ،50انجام شد .براساس نتايج
اين پژوهش ،اندازه سلول با ازدياد دما افزايش يافت .در حالي که
در دماهاي کمتر از  80°Cافزايش دما اثر چنداني بر چگالي سلول
نداشت ،اما در دماهاي بيشتر ،افزايش دما بهويژه در دماهاي  100و
 120°Cموجب کاهش چگالي سلول تا ده برابر مقدار آن در دماي
 80°Cشد [ .]28افزايش دما به افزايش سطح فوقاشباع منجر ميشود و
به دليل نفوذ گاز زياد به داخل سلولها اين موضوع نيز موجب
افزايش سرعت رشد سلولها ميشود [.]29
انحاللپذيري كربن دياكسيد در زمينه پليمر تحت تأثير دماي
سامانه است [ .]17،27با افزايش دما ،انحاللپذيري کاهش مييابد و
مقدار گاز کمتري در اين شرايط درون پليمر حل ميشود [.]27
بنابراين قابليت سامانه براي هستهگذاري کاهش يافته و در نهايت
چگالي سلول کمتري مييابد [.]14
 Xingو همکاران اسفنج آميخته  PE/PSرا در مجاورت گاز

شکل -1عوامل اثرگذار بر ساختار اسفنج.
ابربحراني کربن دياکسيد در دماهاي مختلف توليد کردند [.]30
آنها ثابت کردند ،با افزايش دما اندازه سلول بزرگتر و توزيع اندازه
سلول گستردهتر ميشود و چگالي سلول نيز کاهش مييابد .در اين
پژوهش ،با افزايش دما از  80°Cبه  110°Cاندازه سلول از  5/2 µmبه
 21/9 µmو چگالي سلول از  2×109 cell/cm3به 3/3×107 cell/cm3
کاهش يافت .تنش سطحي ضعيف و کاهش كشساني مذاب پليمري
در دماهاي بيشتر ،دليل افزايش اندازه سلول و در نهايت ادغام برخي
از سلولها و کاهش تعداد سلولها در واحد حجم برشمرده شد [.]30
همچنين ،با ساخت اسفنج  SANدر مجاورت كربن دياكسيد در
دماهاي اشباع  80 ،60 ،40و  100°Cو در فشار  300 barاشباع
مشاهده شد ،با کاهش دماي اشباعسازي ،اندازه سلول از  5 µmدر
دماي  100°Cبه  1 µmدر دماي  40°Cکاهش يافت [ .]18همچنين،
تعداد سلولها در واحد حجم از  6/5×1010به  5/35×1011در دماي
 40°Cافزايش يافت .طبق استدالل اين پژوهشگران ،کاهش دما و در
پي آن افزايش مقدار كربن دياكسيد جذب شده به افزايش سرعت
هستهگذاري منجر شده است .بنابراين در دماي كم ،كربن دياكسيد
بيشتري براي هستهگذاري سلول استفاده ميشود و مقدار کمتري
براي مرحله رشد سلول باقي ميماند [.]18
 Correو همکاران نشان دادند ،افزايش دماي اشباعسازي در
محدوده  110-140°Cموجب کاهش چگالي سلول و افزايش اندازه
آنها در ساختار اسفنج  PLAميشود [ .]31آنها کاهش گرانروي
مذاب در اثر افزايش دما را عامل اصلي اين پديده معرفي کردند.
کاهش گرانروي با کاهش كشساني مذاب سبب کاهش مقاومت در
برابر انبساط سلول ميشود .استحکام مذاب كم ،اتالف گازي شايان
توجهي را در پي دارد که در نهايت کاهش انبساط سلول و اسفنجهاي
چگالتر را ميسازند [.]31
همچنين ،مطالعه  Pintoو همکاران افزايش احتمال ادغام سلولها
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با افزايش دما را دليل اصلي کاهش  104برابري چگالي سلول اسفنج
پليمتيل متاکريالت هنگام افزايش دما از  25°Cبه  70°Cمعرفي
کردند [.]17
بهطور کلي آنچه که از مقاالت مختلف استنباط ميشود ،رفتار
متفاوت اسفنج با توجه به فاصله دماي فرايندي نسبت به دماي انتقال
شيشهاي است .در دماهاي کمتر از دماي انتقال شيشهاي ،زنجيرهاي
پليمر تحرک کمتري دارند و نفوذ گاز در ميان زنجيرهاي پليمري
نيز با سرعت کمتري انجام ميشود .بنابراين ،رشد سلولها به زمان
بيشتري (سرعت پايدارسازي کمتر) نياز دارد .بدين ترتيب در دماهاي
بيش از دماي انتقال شيشهاي ،در پي افزايش تحرکپذيري زنجيرهاي
پليمر ،ضريب نفوذ گاز نيز افزايش مييابد و در زمان کمتري سلول
به اندازه معين شده ميرسد .به همين دليل ساختار اسفنج توليد شده
در دماهاي کمتر از  80°Cبا ساختار اسفنج توليد شده در دماهاي
بيشتر متفاوت است [ .]30بنابراين ،در چنين شرايطي انتخاب فرايند
پايدارسازي مناسب از اهميت بسياري برخوردار است.
بررسي کاربرد نانوذرات در ساخت اسفنج

اسفنجهاي نانوکامپوزيتهاي پليمري دسته جديدي از موادند که در
سالهاي اخير رشد پايداري را نشان دادهاست [ .]32به دليل اندازه بسيار
کوچک ،آنها نانوذرات تقويتکننده بسيار مناسبي براي مواد اسفنجي
هستند [ .]33-35ذرات پرکننده با تغيير سازوکار هستهگذاري و کاهش
سد انرژي آن ساختار اسفنج را دستخوش تغيير ميکند [ .]36نسبت
منظر ،مساحت سطح بزرگ و مقدار بسيار زياد ذرات در غلظتهاي
کم ،نانوذرات را تبديل به عوامل هستهگذاري ناهمگن مؤثر کرده
است [ .]23،37،38البته با بهبود پراکنش ذرات بازده اين نوع
هستهگذاري نيز بيشتر ميشود [ .]38،39بهطور كلي مشخص شده كه
اندازه ،شكل ،درصد وزني ،کيفيت پراكندگي و خواص سطح ذره بر
كارايي هستهگذاري اثرگذار هستند [.]32
 Urbanczykو همکاران اثبات کردند ،افزودن خاکرس به سامانه
 SANو كربن دياكسيد از دو روش ،بر نسبت انبساط اسفنج اثرگذار
است [ .]18از طرفي خاکرس با افزايش گرانروي پليمر باعث
محدودشدن انبساط اسفنج ميشود .از طرف ديگر نشان داده شد،
پرکننده صفحهاي ميتواند مقدار دفع کربن دياکسيد از درون پليمر
را کاهش دهد .ترکيبي از اينها اثر کلي نانوخاکرس بر مقدار انبساط
اسفنج را معين ميکند .براين اساس در نانوکامپوزيت SAN/C30B
اثر گرانروي و در نانوکامپوزيت  SAN/MB30Bکاهش مقدار جذب
كربن دياكسيد اثرهاي غالب شدند [.]18
 Siripurapuو همکاران نشان دادند ،افزايش غلظت نانوسيليكا
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چگالي سلول اسفنج پليمتيلمتاکريالت ( )PMMAرا در دما و فشار
ثابت افزايش ميدهد .اين اثر در فشارهاي كم اهميت بيشتري دارد،
زيرا هستهگذاري بهطور عمده با سازوکار ناهمگن انجام ميشود [.]40
همچنين  Diثابت كرد ،با افزايش غلظت نانوخاکرس تا  10%وزني،
چگالي سلول بهطور خطي با درصد نانوخاكرس افزايش مييابد و
در غلظتهاي بيشتر از  10%وزني ،افزايش مقدار نانوذرات اثري بر
چگالي سلول ندارد [.]41
 Zhuو همکاران اسفنج کوپليمر پلياستيرن-قطعه-پلي(-2وينيل
پيريدين) را در سه وزن مولکولي  140 ،70و  210×103 g/molدر
دماي  120°Cو فشار  2000 psiمطالعه كردند [ .]5ديده شد ،افزودن
بيش از  5%وزني از سيليکاي اليه اليه شده بهجز در وزن مولکولي
 70 ×103 g/molاثري بر ساختار اسفنج ندارد .زيرا سهم اثر افزايش
گرانروي پليمر به سبب افزايش وزن مولکولي بيشتر از افزايش
مقدار افزودني است .بنابراين ،در وزن مولکوليهاي زياد ( 140و
 )210 ×103 g/molافزايش محسوسي در گرانروي سامانه ايجاد
نميشود ،زيرا گرانروي پليمر بسيار زياد است .در نتيجه پديده
کاهش اندازه سلول و افزايش چگالي آن در اثر افزايش گرانروي
کمتر مشاهده ميشود .اما ،در وزن مولکولي كم گرانروي پليمر كمتر
است و در اثر افزودن مقادير بيشتر از سيليکاي اليه اليه شده ميتوان
افزايش چشمگيري در گرانروي سامانه مشاهده کرد .در اين حالت،
افزودن سيليکاي اليه اليه شده تا  20%وزني موجب افزايش چگالي
سلول به  4×1011 cell/cm3و کاهش اندازه آن به  1/7 µmشد (در
حالت ويژه اين مقدار به ترتيب  8×109 cell/cm3و  6/2 µmبود) [.]5
نانوکامپوزيتهاي  PMMAبا مقادير وزني  2 ،1و  3%در دماي
 120°Cو فشار  13/8 MPaاسفنج شدند [ .]42در حالي که اسفنج
حاصل از  PMMAخالص اندازه سلول نسبت ًا يکنواختي داشت .اسفنج
حاصل از اين نانوکامپوزيتها توزيع اندازه سلول دوگانه داشتند .به
عبارت بهتر ،تعداد زيادي از سلولهاي کوچک در بين تعداد کمي
از سلولهاي بزرگ پراکنده شده بودند .براساس استدالل پژوهشگر
اين مطالعه ،پراکنش ضعيف ذرات نانولوله کربن و تجمعهاي بزرگ
نانوذرات به اثر کم وجود نانوذرات بر هستهگذاري و ايجاد ساختار
ناهمگنمنجر شد [.]42
با طراحي شيمي سطح مناسب براي نانوذرات ،دسترسي به پراکنش
عالي و برهمكنشهاي مطلوب پليمر-نانوذره-گاز که بهطور قابل
مالحظهاي انرژي آزاد هستهگذاري را کاهش و سرعت هستهگذاري
را افزايش ميدهد ،امکانپذير است [.]43
عاملدارکردن سطح نانولولههاي کربني چندديواره ( )MWCNTبا
گروه کربونيل اندازه سلولهاي توليدي در سامانه  PMMA-MWCNTرا
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کاهش و تعداد آن را بر واحد حجم افزايش ميدهد [ .]42عاملدارکردن
سطح نانوذرات موجب برهمکنش مطلوب بين گاز كربن دياكسيد و
نانولولههاي کربني چندديواره شده و در نهايت کاهش سد انرژي
هستهگذاري ناهمگن و افزايش سرعت هستهگذاري شده است .در
شرايط دماي اشباع  100°Cو فشار اشباع  ،16/5 MPaاندازه سلول
اسفنج  PMMAخالص نسبت به اسفنج نانوکامپوزيت  PMMAو
نانولولههاي عاملدار شده (با  1%وزني) از  10/3 µmبه 4/7 µm
کاهش و چگالي سلول از  5/3×108 cell/cm3به 3/8×109 cell/cm3
افزايش يافته است [.]42
بنابراين ،سازگاري پليمر و نانوذرات شرط الزم و اساسي براي رسيدن
به پراکنش خوب نانوذرات در مواد نانوکامپوزيت است .براي مثال ،ماهيت
آبدوست خاکرس مانع از پراکنش همگن آن در زمينه آلي است .براي
حل اين مسئله دو راه وجود دارد .حالت اول ،اصالح سطح نانوذرات
است .در اين حالت ،بايد سطح خاکرس آليدوست شود [.]44،45
حالت دوم قراردادن گروههاي قطبي روي زنجيرهاي پليمر زمينه
است [ .]46بهعبارت بهتر ،قابليت ذرات براي اينكه بهعنوان مركز
هستهگذاري عمل كنند ،به مقدار چسبندگي آنها به زمينه پليمري وابسته
است .اگر درجه پيوند بين آنها زياد باشد ،مقدار انرژي بيشتري نياز است
تا سطح مشترك آنها را از هم جدا كند .اگر اين مقدار انرژي به اندازه كافي
زياد باشد ،ميتواند از هستهگذاري جلوگيري كند .همچنين ،چنانچه پيوند
ضعيفي وجود داشته باشد ،سطح مشترك انرژي زيادي خواهد داشت و
هستهگذاري را آسان ميكند [.]47
بايد توجه داشت ،شيمي سطح نانوذرات هم بر کيفيت پراكندگي
ذرات و هم بر كارايي هستهگذاري مؤثر است .برهمكنشهاي قوي عامل
دمش و گروه شيميايي متصل به سطح نانوذرات ،باعث كاهش سد انرژي
آزاد هستهگذاري و افزايش سرعت هستهگذاري ميشود [ .]43زکيان و
همکاران [ ]19،48ثابت کردند ،اصالح نانوسيليکا با ترياتوکسي سيالن
موجب افزايش چگالي سلول در اسفنج پلي استيرن ميشود.
در اين مقاله ،هدف مهندسي ساختار اسفنج پلياستيرن با بررسي
اثر دماي اشباعسازي و استفاده از نانوسيليکا در مخزن فشار زياد
است .بدين منظور ،سازوکار اثرگذاري هر يک از اين عوامل از منظر
ترموديناميکي براي دستيابي به روش کنترل دقيقتر ساختار اسفنج نهايي
بررسي و تحليل ميشود .به منظور تبيين بهتر نقش نانوسيليکا ،اثر
اندازه ،مقدار و اصالح سطح آن بر اسفنج پلياستيرن مطالعه ميشود.
مباني نظري

توليد حباب در جامد يا مايع به افزايش انرژي آزاد سامانه نياز دارد.
اين افزايش انرژي آزاد براي ايجاد سطوح جديد ،از بههم پيوستن

حبابهاي کوچک ،فراهم ميشود [ .]36توليد حباب گاز در زمينه
پليمر از فرايند ترموديناميک معکوس ،انرژي آزاد دارد که با اين
انرژي تنش سطحي جمع ميشود .اگر از انرژي آزاد نسبت به شعاع
مشتق گرفته و برابر صفر قرار داده شود ،شعاع بحراني بهدست ميآيد.
با قراردادن شعاع بحراني در معادله انرژي آزاد هستهگذاري ،انرژي
آزاد فعالسازي براي هستهزايي همگن هسته بحراني از معادله ()1
بهدست ميآيد [:]19
				
()1

16πγ 3p g
3DG 2v

= DG *homo

که  ΔGνاختالف انرژي آزاد در دوحالت تکفازي و دوفازي (که برابر
با اختالف فشار داخل سلول با اطراف آن است) و  γpgتنش سطحي
زمينه پليمري است .بر اين اساس و طبق پژوهش  Coltonو Suh
سرعت هستهزايي همگن در سامانه پليمر-گاز را ميتوان به شكل
معادله ( )2نشان داد [:]1
			
()2

 - DG *homo 

N
homo = f 0 C 0 exp
 KT 



در اين معادله f0 ،ضريب بسامدي براي سرعت پيوستن مولکول
گاز به يک هسته بحراني و  C0غلظت مولکولهاي گاز است .از
اين معادلهها واضح است که با افزايش درجه اشباع ،سد انرژي آزاد
هستهگذاري کاهش مييابد .از نظر فيزيکي ،يعني اينکه مقدار بيشتري
از گاز در پليمر تشکيل حباب را آسانتر ميکند .بهطور مشابه ،كاهش
فشار بيشتر ،سرعت هستهزايي حبابها را بيشتر ميکند .با فرض
اينکه کليه هستههاي پايدار شکل گرفته ،رشد ميکنند و هيچ ادغامي
انجام نميشود ،تعداد سلولهاي ايجاد شده در اسفنج نهايي از معادله ()3
محاسبه ميشود .در اين معادله tnuc ،مدت زمان هستهزايي است:
				
()3


N
homo d t

t nuc

∫=N

0

در حالتي که از پرکننده استفاده شود ،سطح مشترک پرکننده با ساير
اجزاي سامانه مانند کاتاليزور براي هستهزايي عمل ميکند .وجود
ذرات ،انرژي فعالسازي الزم براي رسيدن به هسته پايدار را کاهش
ميدهند .شکل  2کاهش انرژي آزاد گيبس در فرايند هستهزايي ناهمگن
را نشان ميدهد .همانطور که از شکل نيز واضح است ،بدون تغيير
شعاع بحراني ،انرژي فعالسازي هستهزايي با وجود پرکننده کاهش
چشمگيري نسبت به حالت همگن (بدون وجود ناخالصي) دارد.
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در اين معادلهها Rp ،و  Rcrبه ترتيب شعاع پرکننده و شعاع بحراني و
 θزاويه ترشوندگي است که برابر با نسبت اختالف تنش سطحي
پرکننده-گاز و پليمر-پرکننده به تنش سطحي پليمر-گاز است [.]50
از آنجا که اندازهگيري تنش سطحي با پيچيدگيهاي فراواني همراه
است ،براي محاسبه تنشهاي سطحي پليمر-گاز ،پليمر-نانوذرات و
نانوذرات-گاز از معادلههاي سادهاي استفاده ميشود که در ادامه
تشريح ميشوند.
اندازهگيري تنش سطحي پليمر-گاز در دما و فشار زياد بسيار
مشکل است ،اما ميتوان از معادله ( )9که  Beckmanو  Goelبيان
كردند ،براي تخمين اين پارامتر در دما و فشار زياد استفاده کرد [.:]51

شکل  -2انرژي آزاد گيبس در فرايند هستهزايي ناهمگن.
ترموديناميک هستهزايي ناهمگن و تحليل رياضي را  Uhlmanو
 Chalmersارائه كردند .در اين حالت انرژي آزاد گيبس هستهزايي از
معادله ( )4محاسبه ميشود [:]1
4
DG het = - πr 3 DG v + 4πr 2 γ pg + A sg γ sg - A sg γ ps
3

()4

در اين معادله ،جمله آخر مربوط به تنش سطحي بين سطوح جديد
يعني پليمر و پرکننده ( )γpsو ميان پرکننده و گاز ( )γsgاست .همچنين،
 Asgمساحت سطح پرکننده-گاز را نشان ميدهد .با جاگذاري
معادلههاي مربوط به مساحت بين پليمر-پرکننده و پرکننده-گاز در
معادله ( )4و محاسبه انرژي آزاد فعالسازي براي حالت ناهمگن،
ميتوان آن را به شكل معادله ( )5سادهسازي كرد [:]49
			
()5

DG *hetero = F(q, α)DG *homo

در اين معادله ( F )θ,αضريب ناهمگني است که با معادله ( )6تعريف
ميشود:
و

		
()6

1
1 - α Cosq 3
 α - cosq  α - Cosq 3
(F(q, α) = {1 +
) + α 3 ]2 - 3
) [+
( +
2
δ
δ
δ


α - cos q
(3α 2Cosq
})- 1
δ

					
()7
				
()8
78

Rp
R cr

=α

δ = 1 + α 2 - 2αCosq

4

r 
γ mix = γ ps  mix  (1 - ω) 4
 r ps 

			
()9

در اين معادله ρmix ،چگالي مخلوط پليمر و گاز ρp ،چگالي پليمر،
تنش سطحي پليمر خالص γmix ،تنش بين سطحي پليمر – گاز و ω
کسر وزني گاز جذب شده در پليمر است..
از روشهاي تعيين تنش سطحي نمونه جامد با توجه به زاويه
تشکيل قطره روي سطح نمونه مجهول ،روش فوکس است [.]35
معادله فوکس عبارت است از:
γp

		
()10

γ1 2 = γ1 + γ 2 - 2(γ1d γ d2 ) 0.5- 2(γ1p γ p2 ) 0.5

در اين معادله γdi ،و  γpiمؤلفههاي قطبي و توزيعي تنش سطحي ماده
 iو  γ12تنش بين سطحي دو جزء  1و  2است .از مجموع مؤلفههاي
قطبي و توزيعي ميتوان تنش سطحي ماده را محاسبه كرد:
					
()11

γ = γd + γ p

همچنين ،توانا و همکاران معادلهاي را براي تعيين تنش سطحي پليمر-
نانوذره برحسب تنش سطحي پليمر-گاز و تنش سطحي نانوذره-گاز
ارائه دادند که عبارت است از [:]53
()12

) γ ps = γ pg + γ sg - 2 γ pg γ s g exp(- β] γ pg - γ sg [2

در اين معادله β ،برابر با  0/0001247 2 mJ/m2است كه بهکمک آن
ميتوان تنش سطحي نانوذره-گاز را محاسبه کرد.
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جدول  -1مشخصات نانوسيليکاهاي استفاده شده.
نام اختصاري

قطر ذرات()nm

سطح ذرات()m2/g

NS380

7
12
14
20
40

380
200
150
90
50

NS200
NS150
NS90
NS50

شکل -3سامانه توليد اسفنج.

تجربی

فشارزياد نيز با قابليت عملکرد در فشارهاي کمتر از  500 barو نيز
امکان سرمايش سريع مطابق شکل  3طراحي شد.

در اين پژوهش ،از پلياستيرن مصرف عمومي درجه
محصول پتروشيمي تبريز (چگالي  1/04 g/cm3و شاخص جريان
مذاب  )11 g/10minبهعنوان زمينه پليمري استفاده شد .همچنين،
نانوذرات  NS 150از شرکت واکر و ساير نانو سيليکاها از شرکت
 Evonikآلمان تهيه شد که مشخصات آنها در جدول  1آمده است.
از کربن دياكسيد با خلوص بيش از ( 99%به حالت يخ خشک)
محصول شرکت واحه به ترتيب بهعنوان عامل هستهزا و پفزا و
نيز از تولوئن با کد  4230محصول قطران شيمي استفاده شده است.
براي اصالح سطح نانوذرات سيليکا از اصالحکننده سيالني با نام
وينيل ترياتوکسي سيالن ساخت شرکت  Merckآلمان استفاده شد
که مشخصات آن در جدول  2آمده است.

روشها

مواد

1540GPPS

دستگاهها

ميکروسکوپ الکتروني پويشي مدل  XL300ساخت شرکت
هلند ،خشککن ،پرسگرم  5تني ،همگنساز مکانيکي با قابليت
 23000 rpmو اکسترودر دوپيچي همسوگرد و مخزن فشار زياد
ساخته شده در گروه پليمر دانشگاه تربيت مدرس از جمله تجهيزاتي
بود که در اين پژوهش استفاده شد .اکسترودر دوپيچي همسوگرد
داراي قطر پيچ  16 mmو نسبت طول به قطر  40است .مخزن
Philips

جدول  -2مشخصات فيزيکي وينيل ترياتوکسي سيالن.
خواص

مقدار

وزن مولکولي ()g/mol
چگالي ()g/cm3
دماي اشتعال ()oC
دماي جوش ()oC

190/312
0/903
44
160/5

ساخت نانوکامپوزيت

نمونههاي نانوکامپوزيتي پلياستيرن-نانوسيليکا با ترکيبي از روش
محلولي و مذاب تهيه شد .ابتدا پراكنش نانوذرات با دستگاه فراصوت
در سطح محلول پلياستيرن تا دستيابي به محلول يکنواخت انجام
شد .عمليات حذف تولوئن درون خشککن با دماي  90°Cبهمدت
 24 hانجام شد .در نهايت ،براي بهبود پراكنش نانوذرات ،کامپوزيت
حاصل از درون اکسترودر دوپيچي همسوگرد در دماي  200°Cو
سرعت پيچ  70 rpmعبور داده شد .سپس ،نمونههاي کامپوزيتي با
مقادير مختلف از اندازههاي مختلف سيليکا ،به وسيله پرس گرم  5تني
در دماي  ،140°Cفشار  70 kg/cm2و زمان  3 minبا ضخامت
 1 mmو قطر  1 cmتهيه شد.
اصالح نانوسيليکا با ترياتوکسي سيالن با نسبت يک برابر وزني
نانوسيليکا (اصالح نوع اول) يا دو برابر وزني نانوسيليکا (اصالح نوع
دوم) و در محيط تولوئن مطابق روش  Suو همکاران انجام شد [.]54
ابتدا مقدار  1/5 gاز نانوذرات در  150 mLتولوئن بهمدت  1 hبا
همگنساز با سرعت  12000 rpmپراكنده شد تا محلول کام ً
ال شفاف
از نانوذرات در تولوئن ايجاد شود .سپس عامل اصالحکننده سيالني
با نسبت وزني برابر و دو برابر نسبت وزني نانوذرات به محلول اضافه
شد و بهمدت  8 hدر دماي  50°Cروي همزن مغناطيسي قرار گرفت
تا سيالي کام ً
ال شفاف ايجاد شود .با استفاده از دستگاه مركزگريز در
شرايط 10000 rpmو دماي محيط عامل سيالني واکنش نکرده از
محلول جدا شد .سپس با قراردادن محلول بهمدت  24 hدر خشککن
در دماي  100°Cتولوئن از آن خارج و نانوذرات اصالحشده خشک
شد .در نهايت ،با استفاده از طيفسنجي زيرقرمز و نيز آزمون زاويه
تماس سطح ذرات سيليکاي اصالح شده مطالعه شد.
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ساخت اسفنج

براي تهيه اسفنج از مخزن طراحي شده در گروه پليمر دانشگاه تربيت
مدرس (مطابق شکل  )3استفاده شد [ .]22طي هر فرايند چهار نمونه
داخل مخزن قرار گرفت که يک نمونه آن پلياستيرن خالص بهعنوان
نمونه شاهد براي رديابي روند تغييرات و اثر نانوذرات استفاده شد.
براي ايجاد فشار زياد از يخ خشک استفاده شد .جرم يخ خشک مورد
نياز با استفاده از معادله حالت مناسب (پينگ رابينسون) معين شد.
پس از قراردادن نمونهها در مخزن ،براي اطمينان از اشباع کامل آنها،
بهمدت  8 hدر شرايط مدنظر فرايندي نگه داشته شدند .در نهايت ،با
کاهش آني فشار مخزن به فشار جو ،ساختار اسفنج با استفاده از سيال
اتيلن گليکول که دماي آن به وسيله يخ خشک تا  -8°Cکاهش يافته
بود ،پايدارسازي شد.
اندازهگيري چگالي اسفنج

براي اندازهگيري چگالي نمونهها از استاندارد  ASTM D2395استفاده
شد .اين روش كه ويژه اندازهگيري چگالي چوب است ،ميتواند
براي اندازهگيري چگالي نمونههاي اسفنج شده نيز با دقت بسيار
خوبي بهكار گرفته شود [.]30
تعيين چگالي و اندازه سلول اسفنج

براي تعيين چگالي و اندازه سلول ،اسفنج تهيه شده بهمدت 3 h
در نيتروژن مايع قرار داده شد تا نمونه کام ً
ال شکننده شود .سپس،
نمونهها از مقطع عرضي شکسته و با دستگاه پوشش طال سطح
عرضي آن با طال پوشش داده شد .در نهايت با ميکروسکوپ الکتروني
پويشي با بزرگنمايي  400برابر و ولتاژ  15 kVاز سطح عرضي
نمونه عکسبرداري شد .چگالي سلولها براساس نانوکامپوزيتهاي
اسفنجي شده با شمارش تعداد سلولهاي موجود در يک عکس از
معادله ( )13معين شد [:]38
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در اين معادله rf ،چگالي اسفنج پليمري و  rچگالي نمونه پليمري
اسفنج نشده است .متوسط اندازه سلول از متوسط عددي قطر
سلولهاي موجود در هر تصوير معين شد.

نتایج و بحث
اثر دما

در شکل  4اثر دما بر چگالي سلول اسفنج پلياستيرن در فشار اشباع
 25 MPaنشان داده شده است .با توجه به اين شکل با افزايش دما
از  90°Cبه  180°Cچگالي سلول اسفنج از  5/5×109 cell/cm3به
 2/2×1012 cell/cm3افزايش يافته است .براساس نظريه هستهگذاري
کالسيک افزايش دماي اشباعسازي ،سرعت هستهگذاري حبابها را
افزايش ميدهد (معادله  .)2پس از ايجاد ناپايداري ترموديناميکي و
شروع هستهگذاري ،مرحله رشد نيز در پي آن شروع ميشود .بنابراين
رقابت ميان هستهگذاري و رشد سلولها ساختار نهايي اسفنج را
معين ميكند .از سويي ،افزايش دما با افزايش سرعت هستهگذاري
به افزايش تعداد هستهها منجر ميشود .همچنين ،تنش سطحي
پلياستيرن-كربن دياكسيد با افزايش دما ،کاهش مييابد .طبق معادله (،)1
اين کاهش به کمشدن انرژي هستهگذاري و در نهايت افزايش
سرعت هستهگذاري (معادله  )2و چگالي سلول در ساختار نهايي
منجر ميشود [ .]4از سوي ديگر ،با افزايش دما گرانروي پلياستيرن
کاهش مييابد و مقاومت کمتري در برابر رشد حبابها ايجاد
ميشود .در نتيجه ،اندازه حبابها بزرگتر ميشود .در اين حالت،
گاز بيشتري وارد سلولها شده و به فروپاشي هستههاي ناپايدارتر
منجر ميشود .بنابراين ،اگر روش پايدارسازي سرعت قابل قبولي

 nM 2 
N f = 

 A 

در اين معادله n ،تعداد سلولهاي شمارش شده در تصوير
ميکروسکوپ الکتروني پويشي M ،بزرگنمايي عکس A ،مساحت
تصوير ( )cm2و  νfکسر حجمي سلولهاست که ميتوان آن را با
معادله ( )14بهطور تقريبي محاسبه کرد [:]9
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شکل -4چگالي سلول اسفنج پلياستيرن در فشار اشباع .25 MPa
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شکل -5تصوير  SEMاسفنج نانوکامپوزيت شامل  2%درصد وزني از
نانوسيليکاي  12 nmدر دماي  140°Cو فشار اشباع .15 MPa
نداشته باشد ،تعداد سلولها در ساختار نهايي کاهش مييابد .در اين
آزمون با پايدارسازي به موقع ساختار اسفنج ،نتايج تجربي حاكي
از غالببودن اثر دما بر هستهگذاري است .يعني در محدوده دمايي
( 90-180°Cبيش از دماي انتقال شيشهاي پلياستيرن) با افزايش دما
تعداد هستههاي ايجاد شده در اثر افزايش سرعت هستهگذاري بيشتر
از تعداد حبابهاي ادغام شده ناشي از بزرگشدن حبابها و احيان ًا
بههم پيوستن سلولها است [ .]17،40شايان ذکر است ،در دماهاي
زياد افزون بر کاهش استحکام مذاب ،ضريب نفوذ گاز در پلياستيرن
نيز افزايش مييابد .افزايش ضريب نفوذ از يک سو سرعت تشکيل
هسته پايدار را افزايش ميدهد .از سوي ديگر ،در مرحله رشد به
افزايش سريعتر و بيشتر اندازه حبابها کمک ميکند [ .]14نتايج
مشابه را  Forestو همکاران [ ]28ارائه دادند .آنها اسفنج آکريلونيتريل
بوتاديان استيرن را در دماهاي  100 ،80 ،70 ،50و  120°Cمطالعه
کردند .مشاهده شد ،با افزايش دما ،چگالي سلولها افزايش و اندازه
آن کاهش يافته و توزيع اندازه باريکتر شده است [.]28
 Urbanczykو همکاران با بررسي اسفنج  ،SANافزايش تعداد
سلولها در واحد حجم را از  6/5×1010به  5/35×1011با کاهش دما از
 100°Cبه  40°Cگزارش کردند [ .]18آنها کاهش دما و افزايش مقدار
كربن دياكسيد جذب شده و در نهايت افزايش سرعت هستهگذاري
را دليل اين نتيجه معرفي کردند .بنابراين در دماي كم ،سهم بيشتري
از كربن دياكسيد براي هستهگذاري سلول استفاده ميشود و مقدار
کمتري از آن براي مرحله رشد سلول باقي ميماند [.]18
همچنين Ruiz ،و همکاران [ ]26سامانه پلياستيرن-كربن
دياكسيد را با استفاده از روش دومرحلهاي بررسي کردند .در اين

روش پس از اشباعسازي پلياستيرن با كربن دياكسيد فشار مخزن
به  1 atmکاهش يافت و نمونه به سرعت به داخل حمام روغن داغ
منتقل شد .براساس نتايج اين پژوهش با افزايش دماي اشباعسازي
از  80°Cبه  140°Cچگالي سلول از  1/82×1015 cell/cm3به
 4/57×1014 cell/cm3و چگالي اسفنج از  1/03 g/cm3به 0/89 g/cm3
کاهش و اندازه سلول از  5به  20افزايش يافت [ .]26در اين آزمون
با وجود يکسانبودن سامانه با سامانه پژوهش حاضر ،به دليل تفاوت
در فرايند پايدارسازي نتايج متفاوتي حاصل شد.
آنچه که از مرور کارهاي مشابه و مقايسه آن با نتايج اين پژوهش
قابل استنباط است ،اهميت تعيين روش پايدارسازي با توجه به
محدوده دمايي آزمون نسبت به دماي انتقال شيشهاي سامانه است.
به عبارت دقيقتر ،تحليل رفتار پليمر در دماي آزمون و بهکارگيري
پايدارسازي مناسب براي آن ميتواند ما را در نيل به اسفنج مطلوب
ياري كند .برهمين اساس در سامانهاي مشخص ،پايدارسازيهاي
مختلف ،نتايج متفاوتي را نتيجه ميدهد.
اثر اندازه نانوذرات

وجود نانوذرات باعث يکنواختي بيشتر در اندازه سلولها شد.
همانطور که از شکل  5مشاهده ميشود ،اسفنج حاصل از پلياستيرن و
 2%وزني نانوسيليکاي  ،12 nmداراي ساختار يکسان و سلولهاي
ريز است .در واقع ،ذرات نانوسيليکا در سامانه نقش عامل هستهزا را
دارند و هستهگذاري ناهمگن را افزايش ميدهند .با توزيع خوب اين
ذرات ميتوان ساختار يکسان در اسفنج را مشاهده کرد.
شکل 6اثر اندازه نانوذرات را بر چگالي سلول اسفنج نشان ميدهد.
در اين حالت نانوکامپوزيتهاي  2%وزني از پلياستيرن و نانوسيليکا
با اندازههاي مختلف در دماي  140°Cو فشار اشباع  15 MPaآزمون
شدند .نتايج نشان داد ،در غلظتي معين از نانوذرات ،با کاهش اندازه
آنها چگالي سلول افزايش مييابد .اين نتيجه از برايند دو اثر افزايشي و
کاهشي حاصل ميشود .از يک سو ،کاهش اندازه نانوذرات به
افزايش تعداد نانوذرات در حجمي معين منجر ميشود .افزايش
تعداد نانوذرات به معني افزايش تعداد مراکز هستهگذاري (به منظور
هستهگذاري ناهمگن) است .بنابراين ،با تشکيل هستههاي اوليه
بيشتر ،چگالي سلول در محصول اسفنجي افزايش مييابد .در معادله ()2
نيز اين مطلب با پارامتر  C0بيان شده است .به همراه کاهش اندازه
نانوسيليکا تعداد آن در واحد حجم افزايش يافته و در پي آن مقدار
 C0افزايش مييابد .مقادير بيشتر  C0به سرعت هستهگذاري و ايجاد
هسته بيشتر منجر ميشود .همچنين ،کاهش اندازه نانوذرات با افزايش
سطح ويژه نانوذرات موجب افزايش چگالي سلول در ساختار اسفنج
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نهايي ميشود .همانطور که در بخش مباني نظري نيز به آن اشاره شد
سطوح پرکننده بهعنوان مراکز هستهگذاري عمل کرده و فرايند تشکيل
هسته پايدار را تسريع ميکند .از اينرو ،افزايش سطح ويژه نانوذرات
با افزايش سطح تماس در دسترس براي هستهگذاري چگالي سلول را
در ساختار اسفنج نهايي افزايش ميدهد .يادآور ميشود ،سطح تماس
ايجاد شده سد انرژي هستهگذاري کمتري نسبت به هستهگذاري
همگن در ميان مذاب پليمري دارد.
از سوي ديگر ،با افزايش اندازه نانوسيليکا از  12 nmبه 40 nm
مقدار ضريب ناهمگني با کاهش بيش از  30%از  0/009به 0/006
ميرسد .براساس معادله ( )5کاهش مقدار ضريب ناهمگني نيز
باعث کاهش سد انرژي فعالسازي هستهگذاري شده و در نهايت
ازدياد سرعت هستهگذاري موجب افزايش تعداد سلول در واحد
حجم ميشود .همچنين کاهش سد انرژي موجب هستهگذاري شعاع
بحراني کوچکتر را ميشود .يعني در اين حالت ،هستههاي بيشتري
در حالت پايدار قرار گرفته و به رشد خود ادامه ميدهند.
همانطور که از شکل  6مشخص است ،براساس نتايج تجربي
با افزايش اندازه نانوسيليکا از 12 nmبه  40 nmمقدار چگالي
سلول از  3/3×109 cell/cm3به  1/78×109 cell/cm3کاهش يافت.
 Gorenو همکاران [ ]55اثر اندازه نانوسيليکا را بر ساختار اسفنج
نانوکامپوزيت پليمتيلمتاکريالت-نانوسيليکا بررسي کردند .آنها
افزايش چگالي سلول را با افزايش اندازه نانوسيليکا گزارش کردند.
با افزايش اندازه نانوسيليکا از  15 nmبه  150 nmچگالي سلول از
 2/21×1011 cell/cm3به  8/46×1011افزايش يافت .کاهش سد انرژي
هستهگذاري به دليل کاهش ضريب ناهمگني در اثر افزايش اندازه
نانوذرات دليل اين واقعيت بيان شده است.

اثر مقدار نانوذرات

شکل  7نتايج آزمونهاي توليد اسفنج پلياستيرن-نانوسيليکا-كربن
دياكسيد را در دماي  110°Cو فشار اشباع  25 MPaنشان ميدهد.
همان طور که مشاهده ميشود ،با افزايش درصد وزني نانوذرات چگالي
سلول افزايش يافته است .در شرايط فرايندي مشابه چگالي سلول براي
سامانه فاقد نانوسيليکا معادل  2/4×1010 cell/cm3حاصل شده است.
تغيير سازوکار هستهگذاري ،از داليل شايان ذکر براي اين نتيجه
است .نتايج نشان داد ،ورود نانوسيليکاي پراکنده شده داخل زمينه
پلياستيرن هستهگذاري ناهمگن را مطلوب ميکند که در مطالعات
مشابه هم ديده شده بود [ .]3،22بهعبارت ديگر ،به سبب ايجاد
سطح مشترک هزينه انرژي آزاد تشکيل هسته كربن دياكسيد بر
سطح نانوسيليکا کمتر از شکلگيري هسته كربن دياكسيد در توده
پلياستيرن همگن است .سد انرژي هستهگذاري کاهش يافته تشکيل
هسته پايدارتر را در سامانه مطلوب ميکند .بنابراين از يک سو،
هستهگذاري همگن وقتي که قطر هسته كربن دياكسيد پايدار در
پلياستيرن نرم شده به بيش از مقدار بحراني برسد ،اتفاق ميافتد.
از سوي ديگر ،وقتي که هسته كربن دياكسيد پايدار روي سطح
نانوذرات پراکنده شده يا در ميکروحفرههاي از پيش موجود در
مجاورت نانوذرات شکل گيرد ،هستهگذاري ناهمگن رخ ميدهد.
بنابراين ،هر دو سازوکار براي مولکولهاي كربن دياكسيد در
دسترس هنگامي که مولکول از زمينه پلياستيرن طي كاهش فشار
جدا مي شوند ،در حال اجرا و رقابت هستند.
هستهگذاري ناهمگن از نظر انرژي بر هستهگذاري همگن ارجح

شکل -7چگالي سلول اسفنج نانوکامپوزيت در دماي  110°Cو فشار
اشباع  25 MPaسامانههاي  PSNs200 ،PSNs150و  PSNs380به
ترتيب حاوي پلياستيرن با نانوسيليکاي داراي  200 ،150و 380 m2
سطح ويژه است.
و

شکل -6چگالي سلول اسفنج نانوکامپوزيتهاي شامل  2%وزني در
دماي  140°Cو فشار اشباع  15 MPaو ضريب ناهمگني نانوسيليکا.
82
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است .زيرا معموالً سد انرژي فعالسازي کمتري دارد و به همين علت
سهم بيشتري از هستهگذاري سامانه را به خود اختصاص ميدهد
(معادله  .)5نتايج تجربي نيز نشانگر اين پديده است .افزودن مقادير
بسيار کم از نانوسيليکا به سامانه ،افزايش حداقل ده برابري را در
تعداد سلولهاي موجود بر واحد حجم نتيجه داده است .از ديدگاه
نظريه هستهگذاري کالسيک نيز اين پديده با ضريب ناهمگني نشان
داده ميشود .وجود نانوسيليکا موجب کاهش ()θ,αو Fميشود .کاهش
ضريب ناهمگني موجب کاهش سد انرژي فعالسازي ميشود ،در اين
حالت امکان تشکيل هسته پايدار افزايش يافته و بعضي از هستههايي
که قب ً
ال به دليل عدم غلبه بر سد انرژي مجبور به فروپاشي ميشدند،
به دليل کاهش سد انرژي ،قادر به بقا و ادامه رشد ميشوند [.]3
از سوي ديگر با افزايش مقدار نانوذرات تعداد مراکز بالقوه براي
هستهگذاري سلول افزايش مييابد ،به عبارت بهتر هر يک از اين
نانوذرات ميتوانند بهعنوان يک مرکز هستهزايي عمل كنند و هنگام
ايجاد حالت دوفازي ،ذرات گاز به آن پيوسته و در آن نقطه هسته
تشکيل شود .پارامتر  C0در معادله هستهگذاري کالسيک (معادله )2
بيانگر اين اثر است .بنابراين ،افزايش غلظت نانوسيليکا در سامانه با
افزايش سرعت هستهگذاري و تشکيل هستههاي پايدارتر و بيشتر و در
پي آن توزيع مقدار معيني از گاز در ميان تعداد بيشتري از حبابهاي
در حال رشد ،باعث افزايش چگالي سلول در اسفنج نهايي ميشود.
همچنين افزودن  5%وزني نانوخاکرس به زمينه پلياستيرن موجب
کاهش  50%چگالي اسفنج حاصل از آن در سيال ابربحراني کربن
دياکسيد شد .وجود نانوخاکرس بهعنوان مراکز هستهزا عامل اصلي
افزايش ده برابري تعداد سلولها در واحد حجم برشمرده شد [.]56
در اين راستا  Tsimpliarakiو همکاران نيز نشان دادند ،با افزايش مقدار
نانوخاکرس تا  5%وزني ،قطر متوسط سلول کاهش ،چگالي سلول و
چگالي اسفنج افزايش مييابد .افزايش بيشتر نانوخاکرس تا  15%وزني
هيچ اثري بر پارامترهاي اساسي اسفنج نداشت [ Zhai .]57و همکاران نيز
ثابت کردند ،افزودن مقدار کمي از نانوسيليکا به زمينه پليکربنات اندازه
سلول را کاهش و چگالي سلول را افزايش ميدهد [.]58

سيالنول بوده که در هر دو نمونه اصالح شده و نشده مشاهده
ميشود (نبود واکنش برخي از گروههاي سيالنول موجود در سطح
سيليکا پس از واکنش اصالح سطح) .پيک مربوط به گروههاي Si-C
براي نمونههاي اصالحشده در محدوده  1260-1170 cm-1مشاهده
ميشود .همچنين ،ارتعاش کششي پيوند  Si-OHدر عدد موجي
 3440 cm-1ظاهر ميشود که شدت آن براي سيليکاي اصالح شده
نوع اول حدود  14%و سيليکاي اصالح شده نوع دوم  11%درصد
کاهش يافته است که بيانگر واکنش سيالن با سطح نانوسيليکاست.
براي تعيين تنش سطحي با استفاده از زاويه تماس سه سيال آب
يون زدوده ،گليسرول و زايلن براي ذرات سيليکاي معمولي ،سيليکاي
اصالح شده نوع اول ،سيليکاي اصالح شده نوع دوم و پلياستيرن
جمالت مربوط به معادله فوکس محاسبه شد .شيب و عرض از مبدأ
با توجه به خط عبوري از اين نقاط و با روش حداقل مربعات محاسبه
شد .در نهايت ،مؤلفههاي تنش سطحي نانوسيليکا محاسبه شد .در
جدول  3مقادير محاسبه شده براي تنش سطحي نانوسيليکاها نشان
داده شده است.
با استفاده از معادله فوکس (معادله  )10تنش سطحي براي
پلياستيرن -نانوسيليکاي اصالح نشده برابر  22 mJ/m2و براي
پلياستيرن با نانوسيليکاي اصالح شده نوع اول و دوم به ترتيب
برابر با  0/7و  2/23 mJ/m2بهدست آمد .همچنين ،اختالف تنش
سطحي پلياستيرن با نانوسيليکا اصالح نشده  ،34 mJ/m2پلياستيرن
با نانوسيليکاي اصالح شده نوع اول  9 mJ/m2و پلياستيرن با
نانوسيليکاي اصالح شده نوع دوم  1/5 mJ/m2محاسبه شد .آنچه از
اين دادهها مشخص است ،اينکه با اصالح سطح نانوذرات برهمکنش
آنها با پلياستيرن کاهش مييابد .کاهش برهمکنش بين پلياستيرن
با نانوسيليکا ،پراکنش بهتر سيليکاي اصالح شده در زمينه پليمري

اثر اصالح سطحي

کيفيت اصالح سطح ذرات با طيف  FTIRذرات اصالح شده و مقايسه
آن با طيف سيليکاي اصالح نشده ،مطالعه شد .در شکل  8پيک کششي
قوي در ناحيه  ،1010 -1190 cm-1مربوط به گروه  Si-O-Siاست
که براي نمونههاي اصالح شده و نشده مشاهده شده است .بنابراين
در اثر فرايند اصالح ساختار اصلي سيليکا تغييري نکرده است.
پيک مشاهده شده در محدوده  850-800 cm-1مربوط به گروههاي

شکل  -8طيف  FTIRذرات نانوسيليکا اصالح شده و نشده.
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جدول  -3تنش سطحي نانوسيليکاهاي اصالح شده (.)mJ/m2
ماده

جزء
قطبي

جزء
توزيعي

تنش
سطحي

پلياستيرن
سيليکاي معمولي
سيليکاي اصالح شده نوع اول
سيليکاي اصالح شده نوع دوم

4
44
4
11/5

34
28
25
28

38
72
29
39/5

نسبت به سيليکاي اصالح نشده را در پي دارد.
شکل  9ضريب ناهمگني اسفنجهاي حاصل از کامپوزيتهاي
ساخته شده با ايروسيل  200و  50را نشان ميدهد .مشاهده شده
اصالح سطحي نانوسيليکا باعث کاهش مقدار ضريب ناهمگني
ميشود .همچنين ،هنگاميکه مقدار اصالح کننده از يک به دو برابر
افزايش مييابد ،ضريب ناهمگني کاهش بيشتري را نشان ميدهد.
اين موضوع نشاندهنده بهبود عملکرد ماده اصالحکننده با افزايش
مقدار مصرف آن در فرايند اصالح سطح است .نکته ديگري که از
اين شکل قابل برداشت است ،شيب تند تغييرات ضريب ناهمگني
در ايروسيل  50نسبت به ايروسيل  200است .با اصالح سطحي
نانوسيليکاي ايروسيل  ،50ضريب ناهمگني از  0/82به  0/19کاهش
مييابد .در حاليکه براي ايروسيل  200اين مقدار از  0/44به 0/26
کاهش مييابد .به عبارت بهتر ،در نانوکامپوزيتهاي ساخته شده با
ايروسيل  50اصالح سطحي کاهش بيشتري در ضريب ناهمگني دارد
که اين موضوع باعث کاهش بيشتر سد انرژي هستهگذاري (مطابق
معادله  )5و افزايش بيشتر سرعت هستهگذاري (مطابق معادله  )2و
در نهايت تعداد سلولها بر واحد حجم اسفنج ميشود.
از آنجا که اصالح سطح نانوذرات به کاهش تنش سطحي منجر شده
است ،در نتيجه مقدار اختالف تنش سطحي ميان پلياستيرن و نانوذرات

شکل  -9ضريب ناهمگني نانوسيليکاي ايروسيل  200و 50
84

جدول  -4چگالي سلول کامپوزيتهاي ساخته شده از  0/5%وزني
نانوسيليکا در شرايط فشار  15 MPaو دماي .)cell/cm3( 140°C
نانوسيليکا

اصالح نشده

اصالح شده
نوع اول

اصالح شده
نوع دوم

ايروسيل 200
ايروسيل 50

9/52 × 108
9/52 × 108

1/16 × 109
8/39 × 108

1/64 × 109
8/94 × 109

اصالح شده کاهش مييابد که اين موضوع به بهبود پراكنش آن در
زمينه پليمر منجر ميشود .افزايش پراکنش بهتر نانوذرات به افزايش
تعداد مراکز هستهزا منجر ميشود که در نتيجه آن تعداد مراکز بالقوه
براي هستهگذاري ناهمگن افزايش مييابد .اين موضوع افزايش تعداد
حباب پايدار و در پي آن کاهش اندازه سلول را نتيجه ميدهد .با توجه
به جدول  ،4نتايج تجربي نيز با اين مطالب مطابق است .چگالي سلول
نمونههايي که از نانوسيليکاي اصالح شده استفاده کردند ،بيشتر شده
است .با استفاده از اصالح سطحي چگالي سلول براي نانوکامپوزيتهاي
حاصل از  0/5%وزني از ايروسيل  200به  1/64×109 cell/cm3و براي
نانوکامپوزيت ايروسيل  50به  8/94×109 cell/cm3افزايش يافته است.
به عبارت بهتر ،با استفاده از اصالح سطحي چگالي سلول اسفنجهاي
حاوي ايروسيل  50حدود  13برابر افزايش يافت.
نتايج مشابهي توسط ساير پژوهشگران ارائه شد [ .]55،57در
آزمونهاي  Zhuو همکاران روي سامانه  ،PMMA-MWCNTآنها
توانستند با عاملدارکردن سطوح نانولولهها با گروه کربونيل اندازه
سلولها را کاهش و تعداد سلول در واحد حجم را در اسفنج نهايي به
مقدار ده برابر افزايش دهند [ .]5همچنين ،اصالح سطح نانوخاکرس
با بهبود ترشدگي نانوذرات بهوسيله پليمر موجب افزايش کيفيت
پراکنش نانوخاکرس در زمينه پلياستيرن شده است [ .]56پراکنش
بهتر با ايجاد مراکز هستهگذاري بيشتر ،کاهش اندازه سلول و افزايش
چگالي آن را به همراه داشته است [.]56
 Gorenو همکاران ،با استفاده از فلوئوردارکردن نانوسيليکا و اصالح
برهمکنش ميان نانوذرات-گاز كربن دياكسيد توانستند ضمن بهبود
پراکنش نانوسيليکا در درون پليمتيلمتاکريالت ،بازده هستهگذاري را نيز
افزايش دهند .در اين پژوهش ،انرژي سطح نانوسيليکاي فلوئوردارشده
به  18 mJ/m2کاهش يافت ،در حالي که انرژي سطح نانوسيليکا معادل
 40 mJ/m2بود .کاهش انرژي سطح نانوذرات سد انرژي هستهگذاري
را کاهش داد و افزايش چگالي سلول را به همراه داشت .شايان ذکر
است ،در كار حاضر نيز اثر اصالح سطح نانوذرات روي ساختار
اسفنج براي نانوکامپوزيتهاي حاوي نانوسيليکاي بزرگتر ،بيشتر از
نانوکامپوزيتهاي حاوي نانوسيليکاي کوچکتر بوده است [.]55
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جدول  -5بررسي بازده نانوذرات در اسفنج نانوکامپوزيت پلياستيرن و
نانوسيليکا.
نمونه

نانوسيليکا
()%wt

PSNS90

0/5

PSNS90

2

PSNS50

1

نوع نانوسيليکا

اصالح
نشده
3/88
5/83

PSNS90

1

PSNS50

0/5

3/47

PSNS50

2

5/93

6/48
5/48

اصالحشده
نوع اول
5/13
7/49
9/95
4/22
6/68
8/14

اصالحشده
نوع دوم
5/98
9/35

11/81
5/53
6/98
8/94

حال اين سؤال پيش ميآيد که هر يک از اين عوامل چقدر اثر
دارد .به عبارت بهتر اندازه ،مقدار و خواص سطحي نانوذرات در چه
محدودهاي اثرگذارند .در جدول  5بازده نانوکامپوزيتهاي مختلف
از نانوذرات  20و  40 nmبا هم مقايسه شد .بازده نانوسيليکا در يک
فرايند توليد اسفنج از نسبت چگالي سلول نانوکامپوزيت به چگالي
سلول پلياستيرن خالص و با معادله ( )15محاسبه شد:
				
()15

 = N/Npsبازده نانوذره

طبق جدول  ،5وجود نانوسيليکا موجب افزايش حداقل سه برابر تعداد
سلولها در واحد حجم ميشود .همچنين ،افزايش مقدار نانوذرات
نيز موجب افزايش چگالي سلول ميشود .با مقايسه حالتهاي مشابه
نانوکامپوزيتهاي حاوي نانوسيليکاي  20و  40 nmدر جدول 5
مشاهده ميشود که مقدار اثر تغيير اندازه نانوذرات در مقايسه با اثر
مقدار و خواص سطحي بر ساختار سلول بسيار کمتر است .براي مثال،
اسفنج نانوکامپوزيت حاوي  0/5%وزني نانوسيليکاي  20 nmداراي

بازده  3/88%است .با افزايش دو برابر اندازه نانوسيليکا بازده سامانه با
تغيير اندکي به  3/47ميرسد .اين در حالي است که با افزايش مقدار
نانوسيليکاي  20 nmبه دو برابر ( 1%وزني) بازده با افزايش حدود 50%
به  5/83و با اصالح نوع دوم سطح به  5/98%افزايش مييابد.
نکته ديگر افزايش شايان توجه چگالي سلول با اصالح سطح
نانوذرات است .گاهي اصالح سطحي باعث افزايش نزديک به دو
برابري چگالي سلول شده است .بهعنوان نتيجه کلي ميتوان گفت،
اصالح سطحي به گونهاي که برهمکنش ميان نانوذرات و گاز را بهبود
بخشد ،راه حلي مفيد براي افزايش چگالي سلول است.

نتيجهگيري
دماي توليد اسفنج ،اندازه و مقدار نانوذرات و نيز خواص سطحي
آن از مهمترين عوامل اثرگذار بر خواص اسفنج هستند که در اين
مقاله بررسي شد .شناسايي سازوکار اثرگذاري هر يک از اين عوامل،
ميتواند در کنترل دقيقتر ساختار نهايي اسفنج کمک كند .افزايش
دما از  90°Cبه  ،180°Cبا افزايش هزار برابر ،چگالي سلول اسفنج
پلياستيرن را به  2/20×1012 cell/cm3افزايش داد .از سوي ديگر
نانوسيليکا نيز با تغيير سازوکار هستهگذاري از همگن به ناهمگن و
کاهش تنش سطحي چگالي سلول را دستخوش تغيير و ساختار آن
را يکنواخت کرده است .البته با افزايش غلظت نانوذرات مقدار اين
اثر بخشي افزايش يافت .شايان ذکر است ،اصالح سطحي نانوسيليکا
با ترياتوکسي سيالن با کاهش اختالف تنش سطحي ميان پلياستيرن و
نانوسيليکا و ارتقاي کيفيت پراکنش نانوسيليکا به افزايش چگالي
سلول منجر شد .طبق نتايج اين پژوهش انجام اصالح سطحي اثر قابل
مالحظهاي بر افزايش بازده نانوسيليکا در هستهگذاري و در نهايت
افزايش تعداد سلولها در واحد حجم دارد.
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