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hape memory polymers (SMPs) based on thermoplastic polyurethane/
poly(vinylchloride)/ graphene nanoplatelet (TPU/PVC/GNP) were produced
using solution method in tetrahydrofuran (THF) solvent. The blend ratio of all
samples was 60/40 (w/w) and the concentrations for both neat and functionalized GNPs
were 0.5, 1 and 2 wt%. Functionalization was accomplished using polycaprolactam
in order to obtain better dispersion of GNP particles and inhibit their agglomeration.
At first, nanoparticles were treated with nitric acid and in the next step acylation was
done using thionyl cholride, and finally polycaprolactam was grafted on the surface
of nanoplatelet graphene. The functionaliztion reactions were tracked using Fourier
transform infrared (FTIR) spectroscopy, thermal gravimetric analysis (TGA) and
ultraviolet chromatography. The results of these tests showed that the reaction was
successfully carried out and polycaprolactam was grafted on the surface of GNP. The
presence of new peaks at 1165 and 1720 cm-1 and 10 and 30 wt% weight losses in the
temperature range of 250-500°C for modified nanoparticles revealed the successful
modification reactions of functionalized particles. Morphology of the samples was
studied using scanning electron microscopy (SEM) and the results depicted a fine
dispersion for the samples containing graphene nanoplatelet in comparison to the
samples containing unfunctionalized nanoparticles. Shape memory induction and the
measurement of shape fixity and shape recovery were done using a thermal-mechanical
analyzer (TMA). The results showed that the shape fixity and shape recovery increased
from 76.8 to 83% and from 81.5 to 86.7%, respectively, for the samples containing
modified GNP resulted from a better dispersion of the nanoparticles.
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چکیده
در اين پژوهش ،پليمرهاي حافظه شكلي برپايه گرمانرم االستومر پلييورتان-پليوينيل كلريد-

نانوصفحههاي گرافن ( )TPU/PVC/GNPبه روش محلولي با استفاده از حالل تتراهيدروفوران
تهيه شدند .نسبت وزني آميخته در تمام نمونهها برابر  60/40بوده و نمونههاي نانوكامپوزيت داراي

واژههای کلیدی
نانوكامپوزيت،
گرافن،
گرمانرم االستومر پلييورتان،
پليوينيل كلريد،
خواص حافظه شكلي

 1 ،0/5و  2%وزني از نانوذرات خالص و عاملدار بودند .براي جلوگيري از كلوخهشدن نانوذرات و

پراكنش بهتر آنها در ماتريس ،عاملداركردن اين ذرات با پليكاپروالكتام از راه اكسايش با اسيد
مدنظر قرار گرفت .ابتدا ،سطح نانوذرات با نيتريك اسيد-سولفوريك اسيد عملآوری شده و سپس

با تيونيل كلريد واكنش داده شد .در نهايت ،پليكاپروالكتام روي آن قرار گرفت .انجام اين واكنش
با آزمونهاي طيفسنجي زيرقرمز تبديل فوريه ( ،)FTIRگرماوزن سنجي ( )TGAو طيفسنجي

فرابنفش ( )UVتأييد شد .وجود پيكهاي جديد  1165و  1720 cm-1در طيف  FTIRو كاهش

 10و  30%در بازه دمايي  250-500°Cبراي نانوذرات اصالحشده در مقايسه با نمونه خالص،

واكنشهاي اصالح را تأييد كرد .بررسي شكلشناسي نمونهها با ميكروسكوپ الكتروني پويشي
نشان داد ،پراكنش خوبي از نمونههاي داراي نانوذرات عاملدار شده بهدست آمده است .القاي
حافظه شكلي و اندازهگيري خواص مربوط به آن (تثبيت شكلي و بازگشتپذيري) با آزمون تجزيه

گرمايي-مكانيكي انجام شد .نتايج نشان داد ،بر اثر وجود نانوصفحههاي گرافن عاملدار شده مقدار
ثبات شكلي از  76/8%به  81/5%و بازيابي شكلي از  83%به  86/7%افزايش يافته كه دليل اصلي آن
پراكنش بهتر اين ذرات بر اثر اصالح بوده است.
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مقدمه

اثر اصالح نانوصفحههاي گرافن بر رفتار خواص حافظه شكلي نانوكامپوزيتهاي برپايه گرمانرم ...

مواد هوشمند داراي حافظه شکلي معموالً به سه گروه شامل
آميختههاي فلزي ،سراميکها و پليمرها دستهبندي ميشوند .از اين
ميان ،پليمرهاي حافظه شکلي بيشتر از همه مورد توجه قرارگرفتهاند،
زيرا محدوده تغييرات خواص مکانيکي پليمرها بسيار گستردهتر
از دو نوع ديگر است .خواص منحصر بهفرد پليمرهاي حافظه
شکلي همچون چگالي كم ،قيمت مناسب ،تغييرشکلپذيري زياد و
فراورشپذيري آسانتر در مقايسه با ساير مواد مصرفي در اين زمينه،
آنها را به گزينه مناسبي براي پژوهشگران در استفاده بهعنوان مواد
هوشمند تبديل کرده است [.]1-3
پليمرهاي حافظه شكلي ،مواد هوشمند پليمري هستند كه ميتوانند
در اثر محرك خارجي مانند دما ،نور ،ميدان الكتريكي ،میدان
مغناطيسي يا تغيير  pHاز شكل موقت به شكل دائمي خود تغييرشكل
دهند .بهطور معمول در این سامانهها ،ابتدا شكل اوليه (دائمي) ماده
با روشهاي فراورش متداول همچون تزريق و اكستروژن ايجاد
ميشود .سپس ،ماده در دمایی نزدیک به دمای انتقال شیشهای یا
دمای ذوب تحت تنش کششی یا فشاری قرار میگیرد و زير بار
نيروي اعمال شده یکباره سرد ميشود (شکل موقت) .محصول
نهايي ،شكل موقت خود را تا زماني كه تحت تأثير محرك خارجي
قرار گرفته حفظ ميكند و به محض رسیدن به دمایی که ماده تحت
تنش قرار میگیرد ،به شکل دائمی خود برمیگردد [.]4-7
نسل اولیه مواد حافظه شکلی پلیمری برپایه پلیمرهای خالص
بود ،ولی با گذشت زمان برای اصالح خواص و ارتقاي کارکرد این
سامانهها از آميختهها ،کامپوزیتها و نانوکامپوزیتها نیز استفاده شد.
از میان آميختههای پلیمری ،آميختههای سازگار از توجه بیشتری
برخوردارند .دلیل این موضوع وجود یک دمای انتقال شیشهای منفرد
برای این سامانههاست که به دلیل سازگاری دو فاز پلیمری دارای
بازه پهنتری هستند و اعمال تنش را میتوان در بازه دمایی بیشتری
بر آنها اعمال کرد [.]8،9
استفاده از آميخته سازگار گرمانرم االستومر پلیيورتان-پلیوینیل
كلريد ( )TPU/PVCدر سامانههای حافظه شکلی گزارش شده است.
این دو پلیمر در هر نسبتی سازگارند و شاید دلیل اصلی استفاده از
پلیوینیل كلريد در این آميخت ه کاهش قيمت پلييورتان باشد Jeong .و
همکاران با تهیه این آميخته ادعا کردند ،آميخت ه مزبور خواص حافظه
شکلی رضایتبخشي در نسبت  40/60نشان میدهد [.]10
استفاده از پركنندههاي با مدول زياد (بهويژه در اندازههاي نانو)
ميتواند خواص مكانيكي آميخته را بهبود دهد .از طرف ديگر ،خواص
حافظه شكلي را بهشدت تحت تأثير قرار دهد .استفاده از نانوذراتي

مانند نانوخاكرس ،نانولوله كربن و سيليكون كربيد براي ارتقاي
خواص حافظه شكلي گزارش شده است [ .]11-15در سالهاي
اخير ،استفاده از نانوصفحههاي گرافن در ماتريسهاي پليمري به
دليل مدول و استحكام بسيار زياد ،سطح ويژه و خواص الكتريكي
مناسب و رسانايي خوب مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
مشكل اصلي استفاده از اين نانوذرات ،پخش مناسب آنها در ماتريس
پليمري است .به علت سطح ويژه زياد ،اين مواد تمايل شديدي به
كلوخهشدن دارند كه در صورت تشكيل اين كلوخهها از كارايي آنها
بهشدت كاسته ميشود .براي جلوگيري از اين پديده معموالً اصالح و
عاملداركردن سطوح اين ذرات با گروههاي عاملي نظير آمينها و
استرها مد نظر قرار ميگيرد [.]16،17
كرامتي و لشگري استفاده از اين ذرات را در سامانههاي حافظه
شكلي پليالكتيك اسيد گزارش كردند .نتايج آنها نشان داد ،وجود
اين نانوذرات مقدار بازگشتپذيري و قابليت تثبيت شكل را به نحو
چشمگيري بهبود ميدهد [.]18،19
مطالعات كمي براي بررسي رفتار حافظه شكلي نانوكامپوزيتهاي
داراي ذرات گرافن انجام شده است .هدف اصلي از انجام اين مطالعه
بررسي اثر وجود و اصالح نانوصفحههاي گرافن بر رفتار حافظه
شكلي آميخت ه سازگار  TPU/PVCدر نسبت مشخص  60/40است.
اصالح و عاملداركردن اين ذرات با پليكاپروالكتام براي پراكنش
مناسب اين ذرات در ماتريس پليمري مدنظر قرار گرفت .واكنشهاي
اصالح شامل واكنش اكسايش ،واكنش با تيونيل كلريد و پيوندزني
كاپروالكتام با آزمونهاي  FTIR ،UVو  TGAبررسي شد .خواص
حافظه شكلي شامل مقدار بازگشتپذيري و تثبيت شكل بهعنوان
مهمترين مشخصههای رفتار حافظه شكلي با آزمون تجزيه گرمايي-
مكانيكي ( )TMAارزيابي و اثر اصالح و مقدار نانوصفحههاي گرافن
بر اين خواص براي آميخته  TPU/PVCمطالعه شد.
و

تجربی
مواد

االستومر گرمانرم پلیيورتان نوع  A 3485از محصوالت شرکت
 Bayerآلمان با چگالی  1/2 g/cm3و پلیوینیل كلريد نوع S-7057
محصول شرکت پتروشیمی بندر امام با شاخص  kبرابر  70و چگالی
 1/4 g/cm3استفاده شد .پلیكاپروالکتام برای اصالح نانوصفحههاي
گرافن نوع  CAPA 220با وزن مولکولی  1000 g/molاز محصوالت
شرکت  Solvayبلژیک بود .پایدارکنندههای گرمايي برای جلوگیری
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از تخریب گرمايي پلیوینیل كلريد برپایه کادمیم از شرکت ReAgent

ایتالیا تهیه شد .تمام حاللها و اسیدهای مصرفي در این مطالعه شامل
نیتریک اسید ( ،)65%سولفوریک اسید ( ،)98%تتراهیدروفوران،
 -2،1دیکلروبنزن ،تیونیل كلريد و دیمتیل فرمامید نوع سنتزی و
از محصوالت شرکت  Bayerآلمان بودند .گرافن استفاده شده نوع
 750-cبا قطر متوسط  ،5-10ضخامت  4 nmو سطح ويژه  300از
شرکت  XG-scienceآمريکا خريداري شد.
دستگاهها

طيفسنج  FTIRمدل  55Equinoxساخت شرکت  BRUKERآلمان،
گرماسنجوزن ( )TGAساخت شرکت  Polymer Laboratoriesانگلستان،
ميکروسکوپ الکتروني پويشي مدل  ،Tescan VEGA-IIدستگاه
 TRITON-DMAمدل  TRITEC 2000 DMAبراي آزمون ديناميكي
مكانيكي و دستگاه  500TMAساخت شرکت Polymer Laboratories
انگلستان براي تجزيه گرمايي -مکانيکي بهكار گرفته شدند.
روشها

محيط واکنش حذف شوند و فقط گرافن کلردار شده باقي بماند .در
نهایت ،گرافن کلردار شده بهمدت  4 hدرون گرمخانه خأل در دماي
 40°Cخشک شد.
واکنش پليکاپروالکتام با نانوگرافن کلردار شده

محصول واکنش آسیلداركردن بهسرعت درون  7 gپليکاپروالکتام
حل شده به  30 mLديکلرو بنزن اضافه شد .آميخته حاصل بهمدت
 45 minدر دماي  100°Cتحت همزن مغناطيسي و بازرواني قرار داده
شد .سپس ،با تتراهيدروفوران و پليتترافلوئوراتيلن مجددا ً شستوشو
داده شد تا پليکاپروالکتامهاي واکنش نداده از محيط واکنش خارج
شوند و فقط گرافنهايي باقي بمانند که با پليکاپروالکتام واکنش
دادهاند .در نهایت ،گرافن عاملدار شده با پلیکاپروالکتام بهمدت 4 h
درون گرمخانه خأل در دماي  40°Cخشک شد [ .]21طرحواره
مراحل واکنش اكسايش و كلرداركردن گرافن در شكل  1نشان داده
شده است.
تهيه نانوکامپوزيتها

عاملدارکردن نانوصفحههاي گرافن با واکنش اکسايش

ابتدا  0/3 gاز گرافن داخل  35/2 mLآب يونزدوده پخش و سپس
درون حمام يخ قرار داده شد .مقدار  25 mLنيتريک اسيد و 25 mL
سولفوريک اسيد به آهستگي به این مخلوط اضافه شد و بهمدت 2 h
در معرض امواج فراصوت با بسامد  37 Hzو توان  90 kWدر دماي
 70°Cقرار داده شد .محصول اکسيد شده درون فالکون 50 mL
ريخته و درون دستگاه مركزگريز با سرعت  6000 rpmبهمدت 5 min
قرار داده شد .پس از خالی کردن محلول اسيدي روي گرافنهاي
تهنشين شده ،دوباره آب يونزدوده به آن اضافه شد و اين کار تا
رسیدن  pHمحلول به  6ادامه يافت تا محلول پايداري تشکيل شود.
پس از پايدارشدن ،مخلوط با غشاي پليکربناتي با قطر منفذ 0/22 µm
صاف و در دماي  40°Cخشک شد [.]20

در این مطالعه ،نانوکامپوزیتها به روش محلولی تهیه شدند .نسبت
آميخته  TPU/PVCدر تمام نمونهها برابر  60/40بود .بدین منظور،
ابتدا  1 ،0/5و  2%وزنی از نانوذرات (نانوگرافن عاملدار شده با
پليکاپروالکتام ،نانوگرافن اکسيد شده و نانوگرافن خالص) با حالل
 THFبا استفاده از حمام فراصوت در دماي محيط بهمدت 5 min
داخل بالن دودهانه به حالت تعليق در آمد .سپس ،به نسبت  5قسمت
پايدارکننده گرمايي (کادميم استئارات) PVC ،و  TPUبه تعليق حاصل

واکنش آسيلداركردن (کلردارکردن)

 0/3 gاز گرافن اکسيد شده درون  70 mLتيونيل کلريد( )SOCl2و
 2 mLديمتيل فرماميد قرارداده شد .مخلوط حاصل درون حمام
فراصوت با قدرت  60 kWو بسامد  37 Hzدر دماي  50°Cدر
جو گاز نيتروژن بهمدت  20 minقرار گرفت .سپس ،با غشاي
تترافلوئورواتيلن با اندازه تخلخل  0/23 µmدر غياب هوا و تحت
خأل جمعآوری شد .پس از این مرحله ،بهکمک تتراهيدروفوران
خشک شستوشو داده شد تا تيونيل کلريدهاي واکنش نداده از
290

شكل  -1طرحواره( :الف) واكنش اكسايش گرافن و (ب) واكنش
كلرداركردن.
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افزوده شد .در مرحله بعد ،سامانه بازرواني بهمدت  12 hتحت همزن
مغناطيسي قرار داده شد .آميخته حاصل درون شيشه ساعت ريخته
شده و بهمدت  12 hدر دماي  64°Cدرون گرمخانه خأل قرار داده
شد .فيلم حاصل با دستگاه پرس زير فشار  25 MPaدر دماي 180°C
به ورقههايی با ضخامت  3 mmتبديل شد.
شناسايي

ساختار نانوصفحههاي گرافن اصالحشده با  FTIRشناسایی شد.
از آزمون گرماسنجوزنی نیز استفاده شد .گرمادهي نمونهها از دماي
محيط تا دماي  800°Cبا سرعت  10°C/minدر جو نيتروژن انجام
شد .آزمون دیگر برای شناسایی نانوصفحههاي گرافن اصالح شده،
طیفسنجی نوری فرابنفش بود .اين آزمون براي شناسايي گرافن
اکسيد ،گرافن و گرافن عاملدار شده با پليکاپروالکتام با توجه
به الگوي گذار الکتروني آنها بين اليههاي الکتروني است .براي
آمادهسازي نمونهها ابتدا تعليقي بسيار رقيق از گرافن اکسيد ،گرافن و
گرافن عاملدار شده با پليکاپروالکتام با آب يونزدوده تهيه شد.
سپس ،درون دستگاه قرار داده و آزمون انجام شد .محدوده طول موج
بين  200-800 nmبود .براي مطالعه شكلشناسي آميختههاي پليمري و
نانوکامپوزيتها از ميکروسکوپ الکترونی پويشي استفاده شد.
رفتار ديناميكي -مكانيكي نمونهها با دستگاه  TRITON-DMAدر
شيوه خمشي بررسي شد .اين آزمونها در بسامد ثابت  ،1 Hzسرعت
افزايش دماي  10°C/minو محدوده دمايي  130°Cتا  -100°Cروي
نمونههاي مستطيليشکل با ضخامت  ،1 mmطول  30 mmو عرض
 10 mmانجام شد .از اين آزمون براي تعيين دماي انتقال شيشهاي
نمونهها و تعيين حدود دما براي القاي حافظه شكلي استفاده شد.
برای ارزیابی خواص حافظه شکلی (ثبات شکلي و بازيابي شکلي)
نانوکامپوزيتهاي تهيه شده در اين پژوهش تجزيه گرمايي -مکانيکي
با استفاده از دستگاه  TMA 500انجام شد .در این دستگاه ،دماي
نمونه با سرعت مشخصي تغيير ميکند و تغييرات ابعادي آن تعيين
ميشود .در اين آزمون نمونه در تماس با يک حسگر قرار ميگيرد
تا کوچکترين تغييرات ابعادي آن ثبت شود .برنامهریزی برای القای
خواص حافظه شکلی بدین ترتيب بود که ابتدا نمونه تا حدود دمای
انتقال شیشهای گرم شده ( )45°Cو بهمدت  8 minدر این دما نگه
داشته شد .سپس ،حدود  1 MPaبه نمونه تنش وارد شده و بالفاصله
دماي نمونه با آب سرد ( )5°Cتا حدود  12°Cکاهش داده شد .در اين
دما ،بهمدت  20 minزير تنش اعمال شده نگه داشته شد .در نهایت،
تنش از روي نمونه برداشته شد و دماي نمونه تا  45°Cافزايش يافت و
در تمام طول اين مسير (گرمایش و سرمایش) تغييرات کرنش در

برابر تغييرات دما ،تنش و زمان ثبت شد .تغييرات ضخامت قرص
با دما بهكمك دستگاه ثبت و مقادير بازگشتپذيري ( )Rrو قابليت
تثبيت شکل موقت ( )Rfاز معادلههاي ( )1و ( )2محاسبه شدند:
					
()1
					
()2

eu
em
em − ep
em

= Rf

= Rr

در اين معادلهها em ،بيشترين مقدار کرنش در مرحله اول eu،مقدار
کرنش باقيمانده پس از خنکشدن نمونه و تثبيت شکل موقت و ep
مقدار کرنش بازيابي شده پس از گرمايش مجدد است [.]1

نتایج و بحث
بررسی واکنشهای اصالح نانوصفحههاي گرافن

شکل  2طیف  FTIRنانوصفحههاي گرافن خالص ،اکسید شده و
عاملدار شده با پلیکاپروالکتام را نشان میدهد .با توجه به ساختار
کام ً
ال کربنی گرافن ،انتظار میرود ،هیچ طیف مشخصی در بازه
 400-4000 cm-1مشاهده نشود .با وجود اين ،با توجه به ناخالصیهایی
که هنگام تولید این ماده ایجاد میشود ،پیکهایی در شکل -2الف

شکل  -2طیفهاي ( :FTIRالف) نانوصفحههاي گرافن خالص(،ب)
گرافن اکسید شده و (ج) گرافن عاملدار شده با پلیکاپروالکتام.
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مشاهده میشود که در کل به گروههای داراي اکسیژن مربوط است.
این گروهها بهطور عمده از نوع کربوکسیل ،هیدروکسیل و اپوکسی
هستند که با توجه به درصد اکسیژن گزارش شده از شرکت سازنده
این مواد (كمتر از  )10%مقدار زيادي نيست [ .]3شکل-2ب طيف
نانوگرافن اکسید شده را نشان میدهد که در آن شدت پيکها نسبت
به حالت خالص تغيير کرده و پيکهاي جديدي نيز ديده میشوند.
پيکهایی در  1709و  3434 cm-1مشاهده ميشود که به ترتيب
مربوط به ارتعاشهاي کششي گروههاي  COOHو  OHو پيک
 1573 cm-1مربوط به ارتعاش خمشي گروههاي کربوکسيل و
هيدروکسيل است .وجود اين پيکها بيانگر آن است که اکسايش،
موجب تشكيل گروههاي عاملي اکسيژندار روي صفحه گرافن شده است.
شکل -2ج نانوصفحههاي گرافن عاملدار شده با پليکاپروالکتام را
نشان میدهد .با توجه به طیف ،پيکهاي جديدي ايجاد شده است.
به بيان ديگر ،پس از واکنش پليکاپروالکتام با گروه اسيد کلريد
( )COCL-دو پيک جديد در  1165و  1720 cm-1ظاهر ميشود
که به ترتيب مربوط به ارتعاش کششي گروه  COدر گروه استري
پليکاپروالکتام و گروه کربونيل پليکاپروالکتام (در گروه استري)
است .ظهور این پیکهای جدید میتواند حاكي از انجام واکنش
پیوندی بین پليکاپروالکتام و گروههای فعال ایجاد شده روی سطح
نانوگرافن باشد.
برای ردیابی واکنشهای اصالح نانوصفحههاي گرافن از آزمون
گرماوزنسنجی نیز استفاده شد .شکل  3دمانگاشت حاصل از این
آزمون را برای نانوصفحههاي گرافن خالص ،اکسید شده و عاملدار

شكل  -3دمانگاشتهاي ( :TGAالف) نانوصفحههاي گرافن( ،ب)
گرافن اکسید شده و (ج) گرافن عاملدار شده با پلیکاپروالکتام.
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شده با پلیکاپروالکتام نشان میدهد .همانطور که از شکل مشخص
است ،در تمام نمونهها در دو ناحيه دمایی کاهش وزن اتفاق ميافتد.
يکي در بازه  50-100°Cکه میتواند به دليل رطوبت جذب شده
فيزيکي در نمونهها باشد .در اين آزمون ،ساختارهاي کربني در دماي
نزديک به  500°Cميل به تخريب دارند ،در حالي كه ساختارهاي
گرافيتي ،در دماي نزديک به  800°Cو حتي بيشتر تخريب ميشوند [.]18
گزارشهاي منتشر شده نشان ميدهند ،گروههاي آلي که با پيوندهاي
کوواالنسي روي سطح نانوگرافن قرار گرفتهاند ،در بازه دمايي
 250-500°Cتجزيه شده و از سطح جدا ميشوند .همانطور که
در شکل مشخص است ،براي نانوگرافن خالص کاهش وزن 10%
تا دماي  800°Cديده ميشود که مربوط به ناخالصيها و گروههاي
آلي داراي اکسيژن موجود در گرافن خالص است که اين ناخالصيها
معموالً هنگام توليد نانوگرافن بهوجود ميآيد .براي نانوگرافن اکسيد
شده کاهش وزن شديدتري نسبت به نانوگرافن خالص تا حدود 30%
تا دماي  800°Cديده ميشود .دليل اين موضوع ،ايجاد گروههاي
عاملي اکسيژندار هيدروکسيل و کربوکسيل روي سطح گرافن است.
با افزايش دما تا  ،800°Cاین گروهها بهطور پيوسته تخريب شده و
از سطح گرافن اکسيد شده جدا میشود .در نتيجه سبب کاهش
وزن شديدتر نسبت به گرافن خالص ميشوند .در نمودار مربوط به
نانوگرافن اصالحشده با پليکاپروالکتام کاهش وزن حدود  33%ديده
ميشود که قابل انتظار است .تخريب گرمايي نانوگرافن اصالح شده با
پليکاپروالکتام در بازه دمايي  300-400°Cاست که مربوط به تخريب
گرمايي پليکاپروالکتام موجود روي سطح نانوگرافن است .محدوده
دمايي مشابهي از تخريب گرمايي پليکاپروالکتام در مقاالت گزارش
شده است [ .]14افزون بر اين دو آزمون ،آزمون طيفسنجي نوري
فرابنفش نيز براي تأييد اصالحات انجام شده روي نانوصفحههاي گرافن
مدنظر قرار گرفت .شكل  4نتايج اين آزمون را براي نانوصفحههاي
گرافن خالص ،اكسيد شده و عاملدار شده با پليكاپروالكتام نشان
ميدهد كه بيانگر رفتار مواد با توجه به الگوي گذار الکترونها در ميان
اليههاي الکتروني آنهاست .همانطورکه ديده ميشود ،گرافن اکسيد
داراي يک پيک جذب در  272 nmبوده که مربوط به انتقال *n-->π
گروههاي کربوکسيل اطراف صفحه گرافن اکسيد است .اين نتايج را
 ]22[ Liو  Datsyukو همکاران [ ]23نيز گزارش كردند
از شدت اين پيک در گرافن و گرافن عاملدار شده با پليكاپروالكتام
بهطور قابل مالحظهاي کاسته ميشود که علت آن به ترتيب مقادير
بسيار کم گروههاي کربوکسيل در گرافن خالص و واکنش گروههاي
عاملي کربوکسيل با پليکاپروالکتام در گرافن عاملدار شده با
پليکاپروالکتام است.
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خالص  TPU/PVC ،TPU/PVCبا  0/5%وزني نانوصفحههاي گرافن
عاملدار شده TPU/PVC ،با  1%وزني نانوصفحههاي گرافن عاملدار
شده TPU/PVC ،با  2%wtنانوصفحههاي گرافن عاملدار شده و TPU/
 PVCبا  1%وزني نانوذرات خالص را نشان ميدهد .براي وضوح بهتر
عكسها اين تصاوير با بزرگنمايي در محدوده  3000تا  10000برابر
تهيه شد .همانطور كه از شكل -5الف مشخص است ،سطح شكست
آميخته خالص نرم بوده و مؤيد اين نکته است كه در نمونه شكستي
چقرمه وجود دارد .در اين نمونه شكلشناسي غالب از نوع بههم
پيوسته است كه با توجه به تركيب درصد آميخته ( )60/40اين نتيجه
قابل پيشبيني بود .با افزايش  0/5%وزني نانوذرات عاملدار شده
(شکل-5ب) ،صفحههاي گرافن در سطح شکست مشاهده ميشود و
بهنظر ميرسد ،صفحههاي گرافن به شكل چند اليه از گرافن ،در
سطح شکست وجود دارند و پراكنش خوبي از اين صفحههاي
انجام شده است .دليل اين موضوع ميتواند نيروي برهمكنش قويتر
ماتريس-پركننده نسبت به پركننده-پركننده به علت برهمكنش عامل
كاپروالكتام با هر دو فاز ماتريس باشد .با دو برابرشدن درصد وزني
نانوصفحههاي گرافن عاملدار شده ،بهنظر ميرسد ،تعداد صفحههاي
مشاهده شده در سطح شکست به علت افزايش غلظت اين ذرات
و

شكل  -4نتايج طيفسنجي نوري فرابنفش( :الف) نانوصفحههاي
گرافن( ،ب) گرافن اکسید شده و (ج) گرافن عاملدار شده با
پلیکاپروالکتام.
شكلشناسي

شكل  5ريزنگارهاي ميكروسكوپ الكتروني براي نمونههاي آمخته

					
(الف)

				

					
(ب)

					
(د)

(ج)

(هـ)

شکل -5ريزنگار  SEMنمونهها( :الف) آميخته ( ،TPU/PVCب)  TPU/PVCبا  0/5%وزني نانوصفحههاي گرافن عاملدار شده( ،ج)  TPUبا 1%
وزني نانوصفحههاي گرافن عاملدار شده ،و ( TPU/PVCد) با  2%وزني نانوصفحههاي گرافن عاملدار شده و (ه) با  1%وزني نانوضفحههاي خالص.
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افزايش يافته و پراکنش خوب صفحههاي گرافن درون ماتريس
مشاهده ميشود (شکل -5ج) .با افزايش درصد نانوذرات به 2%wt
(شکل-5د) ،بهنظر ميرسد ،از كيفيت پراکنش نانوصفحههاي درون
ماتريس پليمري كاسته شده است .دليل اين موضوع ميتواند احتمال
بيشتر برخورد ذرات با يكديگر با وجود برهمکنش قويتر پركننده-
ماتريس باشد .با بررسي تصاوير ريزنگار  SEMاز نانوکامپوزيت داراي
 1% wtوزني نانوگرافن خالص اثر عاملدارکردن در پراکنش نانوذرات
درون ماتريس پليمري مشاهده ميشود .همانطور که از شکل -5هـ
مشخص است ،در سطح شکست چند اليه گرافن بههم چسبيده اند
که اين موضوع حاکي از پراکنش نامناسب نانوذرات به دليل نبود
گروههاي عاملي مناسب روي سطح گرافن است .بهطور کلي ميتوان
گفت ،اصالح سطح نانوگرافن با پليکاپروالکتام ،قابليت پراکنش آنها
را در ماتريس  TPU/PVCدر مقايسه با نانوگرافن خالص بهشدت
افزايش داده است .اين پراکنش خوب را ميتوان به افزايش برهمکنش
بين گروههاي شيميايي نشانده شده (پليکاپروالکتام) روي سطح
نانوگرافن اصالح شده و ماتريس  TPUو  PVCکه هر دو ساختار
قطبي دارند ،نسبت داد.
خواص ديناميكي – مكانيكي

شكل  6نمونهاي از منحني ضريب اتالف ( )tanδبرحسب دما را براي
نمونههاي  PVCو  TPUخالص ،نمونه آميخته و آميخته داراي  0/5و
 2% wtاز نانوصفحههاي گرافن عاملدار شده با كاپروالكتام نشان ميدهد.

شكل -6منحني ضريب اتالف ( )tanδبرحسب دما براي  PVCو
 TPUخالص ،آميخته  40/60و نمونههاي داراي  0/5و  2%وزني از
نانوصفحههاي عاملدار شده ()TPU/PVC/GNP2 ،PU/PVC/GNP0.5
و
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همانطور كه از شكل مشخص است ،پيك ضريب اتالف براي
 PVCو  TPUخالص به ترتيب برابر با  96°Cو  -38است .البته TPU
پيك كوچك ديگري در دماهاي كمتر نيز نشان ميدهد .در آميخته
خالص از اين مواد ،فقط يك پيك در حدود دماي  7°Cمشاهده
ميشود كه نشاندهنده سازگاري اين آميخته است .با اضافهشدن
نانوصفحههاي گرافن به اين آميخته ،پيك ضريب اتالف به دماهاي
بيشتر انتقال مييابد كه دليل اصلي آن برهمكنش قوي بين اين ذرات
با ماتريس پليمري است كه از حركت زنجيرها ممانعت ميكند .براي
نانوكامپوزيتهاي داراي نانوصفحههاي اكسيد شده نيز كم و بيش
چنين رفتاري مشاهده شد و دماي پيك  tanδبه دماهاي بيشتر انتقال
يافت .البته افزايش اين دما به اندازه نمونههاي داراي نانوصفحههاي
گرافن عاملدار شده نبود .بازه دمايي براي پيك ضريب اتالف
نانوكامپوزيتها در محدوده  35-50°Cبود و به همين دليل دماي
القاي حافظه شكلي در  45°Cانتخاب شد .نكته حائز اهميت ديگر،
عدم مشاهده جدايي فازي پليمر  TPUدر عمليات آميختهسازي و
اضافهكردن نانوذرات بوده است .با توجه به نبود پيكهاي جديد
(ناشي از جدايي فازهاي نرم و سخت اين مواد) ميتوان ادعا كرد،
هيچ جدايي فازي در اين ماده با آميختهسازي و اضافهكردن نانوذرات
اتفاق نيفتاده است.
خواص حافظه شكلي

همانطور كه پيشتر گفته شد ،القاي حافظه شكلي با دستگاه
انجام شد و براي برآورد خواص حافظه شكلي تغييرات دما ،كرنش و
تنش اعمال شده با زمان رديابي شد .شكلهاي  7و  8دو نمونه از
اين تغييرات را به ترتيب براي آميخته داراي نانوگرافن خالص و
TMA

شكل  -7تغييرات زمان-دما ،كرنش-دما و تنش-دما براي نمونه
داراي  1%وزني نانوصفحههاي خالص گرافن حين القاي حافظه
شكلي و برآورد خواص آن.
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شكل  -8تغييرات زمان-دما ،كرنش-دما و تنش-دما براي نمونه
داراي  1%وزني نانوصفحههاي گرافن عاملدار شده حين القاي
حافظه شكلي و برآورد خواص آن.
نانوگرافن عاملدار شده به مقدار  1%وزني نشان مي دهد.
جزئيات القاي حافظه شكلي و نحوه برآورد ثبات و بازيابي شکلي
در بخش تجربي به تفصيل بيان شده که نتايج حاصل از آن در جدول 1
آمده است .همانطور كه از شكلها و جدول  1مشخص است ،با
مقايسه نمونههاي داراي  1%وزني نانوصفحههاي گرافن خالص و
عاملدار شده ميتوان متوجه شد ،ثبات شکلي از  81/5 %به  91%و
بازيابي شکلي از  86/7%به  95%افزايش يافته است كه حاكي از
اثر بسيار مثبت اصالح نانوگرافن روي خواص حافظه شکلي است.
نانوذرات بهعنوان پرکننده با مدول بسيار زياد ميتواند تحرک زنجيرها
را کاهش دهد .هنگامي که تنش از روي نمونه برداشته ميشود ،وجود
نانوگرافن اصالحشده با پليکاپروالکتام از بازگشت سريع بخش نرم
جلوگيري ميکند و اين ممانعت ايجاد شده موجب افزايش ثبات
شکلي ميشود.
از طرف ديگر ،نانوذرات ميتوانند مانع از انتقال تنش به بخشهاي

نتيجهگيري

جدول  -1ثبات و بازيابي شکلي نمونهها.
نمونه

مقدارگرافن اصالح
شده ()wt%

ثبات شکلي
()%

بازيابي شکلي
()%

1
2
3
4
5

0
0/5
1
2
*1

76/8
85
91
87
81/5

83
87/9
95
91
86/7

*گرافن اصالح نشده.

سخت ماتريش شوند كه در نتيجه از لغزش بخشهاي سخت (که اين
لغزش عامل اصلي تغييرشکل پالستيک در سامانه پليمري ميشود)
جلوگيري ميکند .اين فرايند با پراكنش مناسب ذرات بسيار كارآمد
بوده كه در نمونههاي داراي نانوصفحههاي عاملدار شده بسيار بهتر
است .وجود پليکاپروالکتام پيوندزده شده روي نانوصفحههاي
گرافن و برهمكنش آنها با ماتريس را ميتوان به منزله اتصاالت
عرضي فيزيکي با بخشهاي سخت در ماتريس پليمري تلقي كرد.
اين موضوع به ذخيره تنش حين القاي حافظه شكلي و سرمايش
کمک ميکند .به بيان ديگر ،با افزايش درصد وزني پليکاپروالکتام
پيوندزده شده از  0/5%به  1%وزني حبس تنش بيشتر شده که به
برگشت کاملتر منجر ميشود.
اصالح سطح نانوصفحههاي گرافن به پراكنش مناسبتر و
برهمکنش بهتر نانوگرافن با ماتريس پليمري منجر شده و بهبود
خواص حافظه شکلي را به دنبال داشته است .در واقع اين عملکرد
ناشي از عدم تحرکت زنجير و ممانعت ايجاد شده بهوسيله نانوذرات
است که هنگام گرمايش مجدد به آزادشدن اين تنش منجر شده و
بازگشتپذيري نمونههاي داراي گرافن اصالحشده با پليکاپروالکتام
را بهبود ميدهد.
از طرف ديگر ميتوان متوجه شد ،خواص حافظه شکلي
نانوکامپوزيت با  2%وزني نانوگرافن اصالحشده با پليکاپروالکتام
نسبت به خواص حافظه شکلي نانوكامپوزيت با  %1وزني نانوگرافن
اصالحشده با پليکاپروالکتام ،کاهش يافته است .دليل اين موضوع
ميتواند پراكنش با كيفيت كمتر نانوصفحههاي گرافن در ماتريس
پليمري (که درريزنگار  SEMنيزنشان داده شد) باشد .به بيان ديگر،
به علت افزايش غلظت نانوذرات و احتمال برهمكنش بيشتر آنها با
يكديگر موجب كاهش اثر آنها در خواص حافظه شكلي شده است.

در اين پژوهش ،آميختههايي برپايه االستومر گرمانرم پلييورتان-
پليوينيل كلريد-نانوصفحههاي گرافن به روش محلولي تهيه شدند.
نسبت وزني آميخته در تمام نمونهها برابر  60/40بوده و نمونههاي
نانوكامپوزيت داراي  1 ،0/5و  2%وزني از نانوصفحههاي گرافن
خالص و عاملدار بودند .براي جلوگيري از كلوخهشدن نانوذرات و
پراكنش بهتر آنها در ماتريس پليمري ،عاملداركردن اين ذرات با
پليكاپروالكتام از اكسايش با اسيدمد نظر قرار گرفت .ابتدا سطح
نانوذرات با نيتريك اسيد-سولفوريك اسيد عملآوری شده و سپس
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 نتايج حاصل از خواص تثبيت شكلي و بازگشتپذيري نشان.است
 آميختههاي داراي نانوصفحههاي گرافن عاملدار شده كاركرد،داد
بهتري نسبت به آميخته خالص و نمونههاي داراي نانوصفحههاي
گرافن خالص دارند كه علت آن پراكنش بهتر اين ذرات در ماتريس
 با، بهطور كلي ميتوان گفت.پليمري و زيادبودن مدول آن است
توجه به وجود پليوينيل كلريد و سازگاري كامل آن با گرمانرم
 اين آميخته از نظر اقتصادي مقرون به صرفه بوده و،االستومر پلييورتان
.ميتواند تناسب خوبي از قيمت و كاركرد را به همراه داشته باشد

 القاي خواص حافظه شكلي و.با تيونيل كلريد واكنش داده شد
)اندازهگيري خواص مربوط به آن (تثبيت شكلي و بازگشتپذيري
 نتايج نشان.مكانيكي انجام شد-در دستگاه تجزيه گرمايي
عاملداركردن نانوصفحههاي گرافن با موفقيت انجام شد و نتايج،داد
 پليكاپروالكتام، نشان دادUV  وFTIR ،TGA حاصل از آزمونهاي
.روي سطح نانوذرات پيوند زده شده است
،با بررسي شكلشناسي نمونههاي نانوكامپوزيت مشخص شد
 پراكنش بسيار خوبي دارند و،نانوذرات بهويژه در غلظتهاي كمتر
عاملداركردن از کلوخهشدن اين ذرات در بستر پليمر جلوگيري كرده

مراجع
1. Nakayama K., Properties and Application of Shape-Memory

11. Gunes I.S., Cao F., and Jana S C., Evaluation of Nanoparticulate

Polymers, Nippon Gomu Kyokaishi, J. Soc. Rubber Ind., Jpn.,

Fillers for Development of Shape Memory Polyurethane

63, 529-534, 1990.

Nanocomposites, Polymer, 49, 2223-2231, 2008.

2. Yang B., Li C., Huang W.M., and Li L. , Effects of Moisture

12. Aram E., Ehsani M., Khonakdar H.A., Jafari S.H., and

on the Thermomechanical Properties of a Polyurethane Shape

Nouri N.R., Functionalization of Graphene Nanosheets and

Memory Polymer, Polymer, 47,1348-1356, 2006.

Its Dispersion in PMMA/PEO Blend: Thermal, Electrical,

3. Ehteramian M., Ghasemi I., Karrabi M., and Azizi H., ShapeMemory Polymers Containing Nanoparticles: Recent Advances,
Polymerization, 3, 59-68, 2013.

Morphological and Rheological Analyses, Fiber Polym., 17,
174-182, 2016.
13. Meng Q., Hu J., and Membrane Mondal S, Thermal sensitive

4. Xie T., Recent Advances in Polymer Shape Memory, Polymer,
52, 4985-5000, 2011.

Shape Recovery and Mass Transfer Properties of Polyurethane/
modified MWNT Composite Membranes Synthesized via In

5. Behl M. and Lendlein A., Shape-Memory Polymers, Materials
Today, 10, 20-28, 2007.

Situ Solution Pre-polymerization, J. Membr. Sci., 319,102-112,
2008.

6. Lendlein A. and Langer R., Biodegradable, Elastic Shape-

14. Kim M.S., Jun J.K., and Jeong H.M., Shape Memory and

Memory Polymers for Potential Biomedical Applications,

Physical Properties of poly(ethyl methacrylate)/Na-MMT

Science, 296,1673-1676, 2002.

Nanocomposites Prepared by Macroazoinitiator Intercalated in

7. Lendlein A. and Kelch S., Shape‐Memory Polymers,
Angewandte Chemie Int. Ed., 41, 2034-2057, 2002.

Na-MMT, Compos. Sci. Technol., 68, 1919-1927, 2008.
15. Cho J.W. and Lee S.H., A Review of Shape Memory Polymer

8. Ajili S.H., Ebrahimi N.G., and Soleimani M., Polyurethane/

Composites and Blends, Eur. Polym. J., 40, 1343-1352, 2004.

Polycaprolactane Blend With Shape Memory Effect as

16. Gomari S., Ghasemi I., and Esfandeh M., Effect of Polyethylene

a Proposed Material for Cardiovascular Implants, Acta

Glycol-Grafted Graphene on The Non-Isothermal Crystallization

Biomaterialia, 5,1519-1526, 2009.

Kinetics of Poly(ethylene oxide) and Poly(ethylene oxide):

9. Behl M., Ridder U., Feng Y., Kelch S., and Lendlein A., shape
Memory Capability of Binary Multiblock Copolymer with Hard
and Switching Domain with Differents Component, Soft Matter,
5, 676-684,2009.

24-34, 2016.
17. Manafi P., Ghasemi I., Azizi H., and Karrabi M., Effect of
Graphene Nanoplatelets Crystallization Kinetics of Poly(lactic

10. Jeong H.M., Song J.H., Lee S.Y., and Kim B.K., Miscibility and
Shape Memory Property of Poly(vinyl chloride)/Thermoplastic
Polyurethane Blends, J. Mater. Sci., 22, 5457-5462,2001.

Lithium Perchlorate Electrolyte Systems, Mater. Res. Bull., 83,

acid), Soft Materials, 12, 433-444, 2014.
18. Keramati M., Ghasemi I., Karrabi M., Azizi H., and Sabzi M.,
Incorporation of Surface Modified Graphene Nanoplatelets for

1395  آبان-  مهر،4  شماره،سال سیام، علوم و تکنولوژی پلیمر،مجله علمی ـ پژوهشی

296

میالد کریم تهرانی و همکاران

... اثر اصالح نانوصفحههاي گرافن بر رفتار خواص حافظه شكلي نانوكامپوزيتهاي برپايه گرمانرم

Development of Shape Memory PLA Nanocomposite, Fibers

of Functionalized Carbon Nanotubes on Molecular Interaction

Polym.,17, 1062-1068, 2016.

and Properties of Polyurethane Composites, Macromol. Chem.
Phys., 207, 1773-1780, 2006.

19. Lashgari S., Karrabi M., Ghasemi I., Azizi H., Messori M., and
Paderni K., Shape Memory Nanocomposite of Poly(L-lactic

22. Datsyuk V., Kalyva M., Papagelis K., Parthenios J., Tasis

acid)/Graphene Nanoplatelets Triggered by Infrared Light and

D., Siokou A., Kallitsis I., and Galiotis C., Chemical Oxidation

Thermal Heating, eXPRESS Polym. Lett., 10, 349-359,2016.

of Multiwalled Carbon Nanotubes, Carbon, 46, 833-840, 2008.

20. Martínez M., Sensitivity of Single Wall Carbon Nanotubes to

23. Li D., Müller M.B., Gilje S., Kaner R.B., and Wallace G.G.,

Oxidative Processing: Structural Modification, Intercalation and

Processable Aqueous Dispersions of Graphene Nanosheets,

Functionalisation, Carbon, 41, 2247-2256, 2003

Nat. Nanotechnol., 3, 101-105, 2008.

21. Sahoo G., Jung Y.C., Yoo H.J., Cho J.W., and Sahoo J.W., Effect

297

1395  آبان-  مهر،4  شماره،سال سیام، علوم و تکنولوژی پلیمر،مجله علمی ـ پژوهشی

