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ypothesis: The influence of hydrophobic nanocellulose on phase separation
behavior of off-critical PS/PVME (polystyrene/polyvinyl methyl ether)
blends was studied. While the effect of spherical nanoparticles (NPs) on the
phase behavior of polymer blends has been previously explored, the impact of rodlike NPs on the phase behavior has not been well studied. Compared to nanospheres,
nanorods are associated with much lower critical percolation concentration, due to the
high aspect ratio of nanorods.
Methods: For this purpose, neat PS/PVME blends with compositions of 40/60 and
10/90 and in the presence of 2% nanocellulose were investigated. The temperature
sweep of storage modulus, from the one-phase region temperature to those higher than
the two-phase region temperature, was used to investigate the effect of nanoparticles on
phase separation temperature. Phase-contrast optical microscopy (OM) was employed
to investigate the morphological evolution of PS/PVME blends during the phase
separation. TEM images indicated the localization of hydrophobic nanocellulose in
the PS-rich phase which was consistent with the prediction of thermodynamic wetting
parameter.
Findings: Viscoelastic phase separation (VPS) controlled the phase behavior of PS/
PVME 10/90 blend which in the presence of nanoparticles increased the stability of
the PS-rich network structure even at high temperatures. The PS/PVME 40/60 blend
was phase separated under the nucleation and growth mechanism (NG), and there
was a wide distribution of droplets size in the late stage of phase separation. With
increasing the quench depth, the dynamic asymmetry increased, leading to transition
of the phase separation mechanism from NG to VPS. The addition of nanoparticles
enhanced the dynamic asymmetry which induced the VPS at lower temperatures.
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چکیده
در این مطالعه ،اثر نانوسلولوز آبگریز بر رفتار فازی آمیخته پلیاستيرن (-)PSپلیوینیل متیل اتر

( )PVMEدر ترکیب درصدهای دور از ناحیه بحرانی بررسي شده است .بدین منظور ،آمیختههای
واژههای کلیدی
جدایي فاز گرانروكشسان،
هستهگذاری و رشد،
رئولوژی،
نانوسلولوز،
بیتقارنی دینامیکی

خالص  PS/PVMEبا ترکیب درصدهای  10/90و  40/60با  2%نانوذرات بررسی شدند .برای

مطالعه اثر نانوذرات بر دمای جدایی فاز ،از آزمون پویش دمای مدول دخیره (از ناحیه تکفاز
تا دماهای بيشتر از جدایي فاز) استفاده شد .برای مشاهده تغییرات شكلشناسی حین جدایی فاز

نمونهها از تصاویر میکروسکوپی نوری استفاده شد .تصاویر  TEMنشان میدهد ،حین جدایی فاز،

نانوسلولوز آبگریز در فاز غنی از  PSقرار گرفته که این موضوع با پیشبینی رابطه ترمودینامیکی
پارامتر ترشدگی سازگار است .برای آمیخته  PS/PVME 10/90جدایي فاز گرانروكشسان

کنترلکننده جدایي فاز است .وجود نانوذرات باعث شد تا در دماهای زياد ،شبکه ایجاد شده از فاز

پلیاستیرن پایدار باشد .جدایي فاز برای آمیخته  PS/PVME 40/60طبق سازوکار هستهگذاری و
رشد است و با ادامه جدایی فاز اندازه قطرهها بهطور شايان توجهی بزرگتر شده و توزیع پهنی از

اندازه قطرهها مشاهده میشود .افزایش دما موجب بیشترشدن بیتقارنی دینامیکی شده و در نتیجه

در دماهای بيشتر تغییر سازوکار جدایي فاز از هستهگذاری و رشد به جدایي فاز گرانروكشسان

مشاهده ميشود .وجود نانوذرات در فاز پلیاستیرن همراستا با افزایش دما موجب افزایش
بیتقارنی دینامیکی شده و در نتیجه از دماهای كمتر جدایي فاز طبق سازوکار گرانروكشسان
مشاهده ميشود.
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مقدمه
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از ديرباز مطالعه جدایی فاز در سياالت همچون پليمرها ،کلوئيدها و
مواد زيستي توجه زيادي را به خود جلب کرده است .در اين زمينه،
پژوهشگران زيادي مطالعات تجربي ،نظري و شبيهسازي انجام
دادهاند .درک سازوكار جدایی فاز و کنترل شكلشناسي حين جدایی
فاز براي طراحي مواد پيشرفته با خواص مکانيکي ،الکتريکي و
نوري اهميت زيادي دارد [ .]1-3بهطور سنتي سازوكار جدایی فاز
به دو دسته هستهگذاري و رشد و اسپينودال دستهبندي ميشده
است [ .]4،5حدود دو دهه پيش Tanaka ،براي اولين بار سازوكار
جدایی فاز گرانروكشسان ( )VPSرا در آميزههايي کشف کرد که از
نظر ديناميکي نامتقارن هستند .اين سازوكار جدایی فاز نتيجه غلبه
تنشهاي خودالقايي بر نيروهاي ترموديناميکي است [ .]6،7وقتي
زمانهاي آسودگي مولكولهاي دو جزء آميخته با يكديگر اختالف
زيادي داشته باشند ،در اصطالح گفته ميشود ،اين دو از نظر ديناميكي
نامتقارن هستند ،معموالً در حاالتی روی میدهد که اندازه مولكولهاي
دو جزء بسيار متفاوت بوده یا اختالف دماي انتقال شيشهاي ( )Tgدو
جزء زیاد باشد .به عبارت ديگر ،وقتي تركيبي از نظر ديناميكي نامتقارن
است كه از دو جزء يکي با مولكولهاي متحرك تند و ديگري کند
تشكيل شده باشد .در اين نوع ترکيبها که در آن جزء با زمان آسودگي
بيشتر حتي در تركيب درصدهاي كم بهعنوان فاز پيوسته عمل ميكند و
ساختار شبکهاي تشکيل ميدهد ،با گذشت زمان و با جدایی فاز،
وارونگي فاز روي ميدهد .يعني فاز ماتريس حالت شبكهاي خود را از
دست ميدهد و به فاز پراكنده تبديل ميشود .اين سازوكار جدایی فاز،
جدایی فاز گرانروكشسان ( )VPSناميده ميشود.
افزایش سازگاري میان اجزاي تشکیلدهنده آمیختههای پلیمري و کنترل
شكلشناسی برای طراحي مواد پیشرفته با خواص ویژه مکانیکي،
نوري و الکتریکي در صنعت پلیمر اهمیت ویژهاي دارد .بهعنوان مثال،
در ساختار ایجاد شده بهوسيله شبکه با جدایی فاز گرانروكشسان ،به
دلیل ایجاد شبکه فراگیر سهبعدي ،خواص مکانیکي بهطور شايان
توجهي افزایش ميیابد .این شکل از فازها در طراحي مواد با خواص
مکانیکي ویژه استفاده میشود [ .]1،3،8،9این ساختار سهبعدي
برای طراحي پلیمرهاي رسانا یا طراحي غشاهاي پلیمري استفاده
ميشود .اما ،مشکل اصلي بهکارگیری شكلشناسي ،ناپایداری از نظر
ترمودینامیکي و نایکنواختی آن است که برای استفاده از شکلشناسی
باید به نحوي تغییرات این ساختار کام ً
ال کنترل شده و پایدار باشد .از
مباحث مهم علمي و صنعتي کنترل و پایدارسازي مؤثر شكلشناسي
است .یکی از روشهاي پایدارسازي جدایی فاز در آمیختههای
پلیمری استفاده از سازگارکنندههاي کوپلیمرهاي قطعهای است که

تنش بینسطحي را کاهش ميدهد تا دو پلیمر امتزاجناپذیر سازگار
شوند [ .]10استفاده از کوپلیمرهاي قطعهای داراي مشکالت و معایبي
است که کارایي این مواد را در سازگاري بهطور شايان توجهي کم
میکند [ ]11،12همچنین ،به دلیل قیمت زیاد کوپلیمرهاي قطعهای و
موجود نبودن آن براي هر دو جفت پلیمري استفاده از این مواد را محدود
کرده است [.]13-15
امروزه ،بررسي نقش نانوذرات که به یکي از پلیمرها تمایل نسبي
داشته باشد ،بهعنوان کنترلکننده جدایی فاز آمیختههاي پلیمري بسیار
مورد توجه قرار گرفته است [ .]16حین جدایی فاز این ذرات به
درون فاز مطلوب نفوذ کرده يا در سطح مشترک آنها قرار میگیرند [.]17
بهطور مثال ،نانوذرات سیلیکا با اصالحهاي سطحي متفاوت در
مقیاس صنعتي با قیمت مناسب دردسترس هستند .مطالعات نشان
ميدهد ،نانوذرات افزون بر اینکه شكلشناسی آمیخته را تغییر میدهند،
باعث کاهش سرعت جدایی فاز میشوند [ .]18قراچورلو و گوهرپي
با مطالعه رفتار فازي آمیخته  PS/PVMEدر مجاورت نانوذرات
آبدوست سیلیکا نشان دادند ،افزودن 4%حجمي نانوذرات سرعت
جدایی فاز را کاهش ميدهد که دلیل این موضوع به کاهش تحرک
زنجیرهاي  PVMEبا وجود نانوذرات نسبت داده شد [.]15
پژوهشگران دیگری از جمله  Xiaو همکاران Xavir ،و همکاران،
 Karو همکاران و  Boseو همکاران روی اثر نانوذرات کروی
مختلف با خواص سطحی متفاوت و نيز نانوذرات صفحهای و لولهای
بر شكلشناسی ،دمای جدایی فاز و سرعت جدایی فاز در آمیخته
 PS/PVMEگزارشهاي دادهاند [ .]16،17،19،20همچنین ،افزایش
سازگاري با وجود نانوذرات موجب افزایش محدوده دماي ناحیه
تکفازی میشود [ .]10،15،19،21،22شايان توجه است ،در این
مقاالت اثر نانوذرات کروی بر رفتار فازی بررسی شده است.
امروزه استفاده از نانوذرات میلهای برای تهیه نانوکامپوزیتهای
پلیمری اهمیت زیادی پیدا کرده است .نانوذرات میلهای نسبت
منظر (نسبت طول به قطر) بزرگي دارند که باعث میشود تراوایی
( )percolationنانومیلهها و تشکیل ساختار و در نتیجه نقش
تقویتی نانوپركننده در بهبود خواص در مقادیر کم ذرات مشاهده
شود [ .]23-25بنابراین نانوذرات میلهای نسبت به ذرات کروی در
تقویتکنندگی مکانیکی بسیار مؤثرترند .با وجود مطالعات فراوانی
که درباره اثر نانوذرات میلهای بر خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرها
انجام شده [ ]26،27تاکنون بهطور تجربی اثر آنها بر رفتار فازی
آمیزههای پلیمری بهخوبی بررسی نشده است .امروزه ،نانوسلولوز
بهعنوان نانوذرات میلهای توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
سلولوز بهعنوان یکی از اعضای خانواده کربوهیدراتها فراوانترین
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زیستپلیمر تجدیدشونده طبیعی است .نانوسلولوزها از جمله
مشتقات سلولوزی بسیار مهم دارای خواص منحصربهفردی از جمله
فراوانی منابع تجدیدپذیری ،زیستتخریبپذیری ،قیمت کم و
مقاومت ویژه زیاد هستند.
هدف از این پژوهش ،مطالعه اثر نانوسلولوز بر رفتار فازی آمیخته
 PS/PVMEبود که نمودار فازی آن به حالت محلول با دماي بحراني
كم ( )LCSTاست .هر دو پليمر  PSو  PVMEکام ً
ال بيشكل بوده و
به دليل اختالف زياد در دماي  Tgآنها (حدود  )125°Cاين آميزه
از نظر ديناميکي نامتقارن است .در آمیخته  PS/PVMEنقطه بحرانی
در ترکیب درصد  30/70اتفاق میافتد [ .]28،29در این پژوهش،
اثر نانوسلولوز بر جدایی فاز و شكلشناسی آمیختهها با ترکیب
درصدهای دورتر از ترکیب درصد بحرانی بررسي شده است .بدین
منظور ،آمیختههای  PS/PVMEبا ترکیب درصدهای  10/90و 40/60
بررسی شدند .نانوذرات استفاده شده با اصالح سطحی آبگریز از
پنبه بهداشتی استخراج شدند که شکل میلهای دارند و حین جدایی
فاز ،به فاز غني از  PSنفوذ میکنند.

تجربی
مواد

در اين پژوهش ،از پلياستيرن ( )PSتجاري تهیه شده از شرکت
پتروشیمي تبریز ( )GPPS 1160و پليوینیل متیل اتر ()PVME
با نام تجاري  ،Lutanol M40ساخت شرکت  BASFاستفاده شد
که مشخصات آن در جدول  1آمده است .نانوسلولوز مصرفي
با سطح آبدوست از پنبه به روش آبكافت اسیدی استخراج
شد [ .]23،26،30،31در ادامه با استفاده از ستيل تريمتيل آمونيوم
برميد ( )CTABسطح آن آبگریز شد که مراحل آن به تفصیل در زیر
بیان شده و در شکل  1آمده است.
الف -آبكافت اسيدي :ابتدا  5 gپنبه بهداشتي وزن و به ابعاد كوچكتر
از  5 mmريز شد .سپس ،اين مقدار پنبه به محلول  64%وزني
سولفوريک اسيد درون حمام آب پيشگرمایش ( 45°Cبا نسبت
محلول به پنبه  20به  ،)1اضافه شد و با همزن مکانيکي تحت
اختالط قرار گرفت .پس از  ،45 minفرايند با افزودن مقداري يخ
آب مقطر متوقف و تعليق حاصل اندکي رقيق شد.
ب -جداسازي مركزگريزي :پس از آبكافت اسيدي ،تعليق حاصل
در ويال مخصوص در پنج نوبت با سرعت  4500 rpmتحت
جداسازي مركزگريزي قرار گرفت .پس از هر بار مركزگريزي،
534

جدول  -1مشخصات پلیمرهای استفاده شده.
پلیمر

شرکت
تولیدکننده

PS

پتروشیمی تبریز

PVME

BASF

Mw

Mn

()g/mol

()g/mol

340.000
110.000

130.000
64.000

(Tg )°C

95
-32

سرباره اسيدي هر لوله دور ريخته شد .سپس ،آب مقطر جديد
به لوله اضافه شد و پس از همزدن و همگنسازي ،مجددا ً تحت
مركزگريزي قرار گرفت .در هر دوره فرايند مركزگريزي ،زمان
عمليات افزايش يافته تا ذرات کام ً
ال رسوب كنند .پس از اتمام
مراحل جداسازي مركزگريزي  pHنمونه حدود  4بود.
ج -دياليز :پس از اين مرحله براي يکنواختشدن ،تعليق حاصل با
همزن بهمدت  5 minهمزده و سپس دياليز شد .تعليق حاصل
از مرحله جداسازي مركزگريزي در لوله دياليز ريخته شده و
در مقابل آب مقطر دياليز شد .دياليز بهمدت  3تا  5روز در اين
شرايط انجام و هر روز آب مقطر اطراف لوله دياليز تعويضشد.
د -عمليات فراصوتدهي :تعليق حاصل بهمدت  ،5 minبا فراصوتده
( ،)sonicatorتحت عمليات فراصوتدهي قرار گرفت .براي
جلوگيري از افزايش دما ،تعليق حاصل درون حمام آب و يخ
قرار گرفت .در ادامه ،براي اطمينان از خلوص تعليق و استخراج
بلورهاي ناپايدار ،تعليق بهمدت  90 minتحت مركزگريزي قرار
گرفت و در نهايت سرباره جداسازي شد.
ه -عاملداركردن نانوسلولوز و آبگریزشدن آن :نانومیلههاي حاصل

شکل  -1فرایند تهیه نانوسلولوز و آبگریزکردن آن با .CTAB
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به دليل وجود گروههاي سولفونيت روي سطح آن خاصيت
آبدوست دارند و تعليقي پايدار را در آب تشکيل ميدهند .براي
آبگريزکردن نانومیلهها از  CTABاستفاده شد .گروه آمونيوم
از عامل  CTABميتواند به صورت الکتروستاتيک جذب گروه
سولفونيت شده (شکل  )1و باعث آبگريزشدن نانومیلههاشود.
دستگاهها

در اين پژوهش ،رئومتر دینامیکي مدل  UDS 200ساخت شرکت
 ،Paar Physicaمیکروسکوپ نوري مدل  DMRXساخت شرکت
 ،Leicaمیکروسکوپ الکتروني عبوری مدل  JEM-2100ساخت
شرکت  ،JEOLدستگاه اندازهگیري زاویه تماس مدل  G10ساخت
شرکت  Krussو دستگاه ستون مویین اندازهگیري تنش سطحي مدل
 Kruss K14بهكار گرفته شد.
روشها
تهیه نمونه

آمیختههاي  PS/PVMEبه روش محلولی در حالل تولوئن تهیه شدند.
براي تهیه نمونهها ،ابتدا  5 gآمیخته  PS/PVMEبه  50 mLحالل
تولوئن اضافه و بهمدت  24 hزمان داده شد تا کل پلیمر حل شود.
محلول حاصل بهمدت  2 hتحت اختالط مکانیکی قرار داده شد تا
کام ً
ال یکنواخت شود .برای نمونههاي داراي نانوذرات ،ابتدا نانوذرات
داخل حالل تولوئن بهمدت  5 minدر معرض اختالط فراصوتی قرار
گرفتند و در ادامه محلول پلیمر به مخلوط حالل-نانوذرات اضافه شد.
مخلوط حاصل بهمدت  2 hتحت اختالط مکانیکی قرار گرفت .پس
از اختالط ،محلول روي سطح شیش ه ریخته شده تا حالل آن در دماي
محیط بهآهستگي طي مدت یک هفته تبخیر شود .سپس نمونهها ،درون
گرمخانه خأل بهمدت چهار روز در دماي  45°Cقرار داده شدند و خأل
بهطور آهسته بر آمیختهها اعمال شد تا از ایجاد حباب در نمونهها
جلوگیري شود .درنهایت ،خأل کامل در دماي  70°Cبهمدت 24 h
براي حذف هرگونه حالل باقيمانده روي نمونهها اعمال شد .در این
کار ،ترکیب درصد آمیختههاي  PS/PVMEبا اختصار  X/Yنشان
داده شدهاند که  Xو  Yبه ترتیب نشاندهنده کسر وزني پلیاستيرن و
پلیوینیل متیل اتر است.
اندازهگیریهای رئولوژی

آزمونهای رئولوژی با رئومتر دینامیکي انجام شد .تمام آزمونها با
صفحههای موازي با قطر  25 mmو فاصله صفحههاي برابر با 1 mm
انجام شد .آزمون دینامیکي روبش دمایي مدولهاي اتالف و ذخیره با

سرعت  0/5°C/minانجام شد [.]22،32
میکروسکوپی نوري

براي مشاهده تغییرات شكلشناسي ،دمای آمیخته  PS/PVMEاز
 90°Cتا  150°Cبا استفاده از میکروسکوپ نوري افزایش یافت.
ضخامت نمونهها براي آزمون میکروسکوپ نوري حدود 25-30 mm
بود .این ضخامت خیلي بیشتر از ضخامت بحراني  5 μmاست که در
کمتر از آن وابستگي جدایی فاز به ضخامت مشاهده ميشود [.]33
میکروسکوپ نوري استفاده شده مجهز به دوربین است که قابلیت
ثبت تصاویر تغییرات شكلشناسی را ممکن ميسازد.
میکروسکوپی الکتروني عبوري

از میکروسکوپ الکتروني عبوری با ولتاژ  100 kVاستفاده شد.
نمونههایي با ضخامت  60 nmبهکمک  Cryo-microtomeدر دماي
 -100°Cتهیه شدند .در این تصاویر به دلیل خاصیت الکترونخواهی
پلیوینیل متیل اتر ،فاز غني از پلیاستيرن تیرهتر از فاز غني از
پلیوینیل متیل اتر دیده ميشود [.]34،35
اندازهگیري انرژي سطحي

براي اندازهگیري جزء قطبي ( )γpو جزء پراكنده ( )γdاز انرژی سطحی
پلیمرها ،دستگاه اندازهگیري زاویه تماس بهکار گرفته شد .به منظور
تعیین انرژي سطحي نانوذرات از دستگاه ستون مویین اندازهگیري
تنش سطحي استفاده شد.

نتایج و بحث
دمای جدایی فاز

همانطور که گفته شد ،هدف از این مطالعه بررسي اثر نانوذرات
میلهای آبگریز بر رفتار فازي آمیخته  PS/PVMEدر نواحی دور
از نقطه بحرانی نمودار فازی است .بدین منظور در مطالعه حاضر،
از دو آمیخته PS/PVME 10/90و  PS/PVME 40/60استفاده شد.
براي بهدست آوردن دمای جدایی فاز از آزمون جاروب دمایي
مدول کشسانی استفاده میشود .آزمونهاي رئولوژیکي از روشهاي
با دقت زياد است که براي بهدست آوردن نمودار فازي استفاده
میشود [ .]16،21،36،37نمودار تغییرات مدول ذخیره  G¢برحسب
دما براي آمیختههای  PS/PVMEو نمونههای متناظر داراي 2%
حجمي نانوسلولوز در شکل  2نشان داده شده است .مشاهده ميشود،
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در دماهاي كم مدول كشسانی ،G' ،با افزايش دما كاهش مييابد.
زيرا با افزايش دما ضمن فاصله گرفتن از ناحيه شيشهايشدن آميزه،
افزايش حركت زنجيرهاي پليمري آسان ميشود .در نزديكي دماي
جدایی فاز هميشه رقابتي بين تحرك زنجيرها و حالتهاي مطلوب
ترموديناميكي وجود دارد .زماني كه دما ،به ناحيه جدایی فاز ميرسد،
با تقويت نيروهاي ترموديناميكي ' Gافزايش مييابد (تغيير جهت
رو به باالي منحني ' Gبرای نمونه  )10/90یا شیب کاهش ' Gتغییر
میكند (نمونه  .)40/60اين موضوع ميتواند به دليل تشكيل نواحي
ديناميكي غني از ذرات سخت پلياستيرني باشد که ديناميکي متفاوت
از حالت تکفاز دارند [ .]7،38،39همچنين ،سطح مشترک ایجاد شده
با جدایی فاز باعث ایجاد كشساني اضافی در سامانه میشود [.]29
با ادامه افزایش دما به علت ظهور مجدد پديدههاي كنترلشونده
بهوسيله نیروهاي حرکتي زنجیرها مدول کشسانی شروع به کاهش
ميکند .دمایي که در آن مدول کشسانی شروع به افزایش میکند (نقطه
کمینه در شکل -2الف) یا تغییر در سرعت کاهش مدول کشسان
ایجاد میشود (برخورد خطوط مماس در شکل -2ب) به عنوان
دماي شروع جدایی فاز (دماي باینودال) درنظر گرفته ميشود [.]40
همانطور که مشاهده میشود ،وجود نانوذرات در هر دو ترکیب
درصد از آمیخته توانسته دمای شروع جدایی فاز را حدود 3-5°C
نسبت به نمونه خالص افزایش دهد که نشانگر افزايش سازگاري
پليمرها در مجاورت نانوذرات است .با وجود نانوذرات ،زنجيرهاي
پليمر جذب سطح آنها شده و به تشکيل اليه پليمري با تحرک کم

		

روي سطح نانوذرات منجر ميشود .همانطور که در شکل  2ديده
ميشود ،اين کاهش کلي ديناميک زنجيرهاي پليمري باعث افزايش
مدول نسبت به نمونه خالص ميشود .انتقال دماي جدایی فاز به
دماهاي بيشتر و افزايش ناحيه تکفازي به علت وجود نانوذرات را
ميتوان به دليل کاهش تحرک زنجيرهاي پليمري نسبت داد و نيز
نانوذرات همانند مانعي براي نفوذ زنجيرها عمل کرده و نفوذ آنها را
با مشکل مواجه ميکنند.
مطالعه شكلشناسي آمیختههای  PS/PVMEبا زمان در دمای ثابت

تغييرات شكلشناسي با زمان براي آميخته  PS/PVME 10/90در
شکل  3نشان داده شده است .مشاهده ميشود ،فاز غالب غني از
( PVMEفاز با کسرحجمي بيشتر) با شكلهاي غيرکروي و نامعين
در زمانهاي اوليه جدایی فاز هستهگذاري ميكند و تشكيل فاز
پراكنده را ميدهد .فاز غني از  PSكه كسر حجمي كمي از آميزه را
تشكيل ميدهد ،ساختار شبكهاي تشكيل داده و فاز پيوسته و ماتريس
را شكل ميدهد .با ادامه جدایی فاز ،به علت پديده جمعشدگي
حجمي فاز پراكنده غني از  PVMEرشد ميكند و فاز غني از  PSبه
شکل شبکه گسترده فراگير ( )percolated network structureتبديل
ميشود (شکل -3ب) .با گذشت زمان ساختار شبكهاي فاز غني از
 PSشكسته ميشود و وارونگي فازي روي ميدهد .فاز غني از  PSنیز
به فاز پراكنده و فاز غني از  PVMEبه فاز ماتريس و پيوسته تبديل
ميشود .در نتيجه ،براي اين ترکيب درصد سازوكار جدایی فاز تحت

							
(الف)

(ب)

شکل  -2وابستگي دمایي مدول ذخیره براي( :الف) آمیخته خالص  PS/PVME 10/90و نمونه متناظر داراي  2%حجمی نانوسلولوز آبگریز و
(ب) آمیخته خالص  PS/PVME 40/60و نمونه متناظر داراي  2%حجمی نانوسلولوز آبگریز در بسامد ثابت  0/3 rad/sو سرعت گرمادهي
( 0/5 °C/minپیکانها بیانگر دمای شروع جدایی فاز هستند).
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(ج)			

			
(ب)

(د)

شکل  -3تصاویر میکروسکوپ نوری در دمای  110°Cو زمانهای مختلف برای آمیخته  PS/PVME 10/90پس از( :الف) ( ،2 hب) ( ،3 hج)
 4 hو (د)  5 hجدایی فاز (اندازه تمام خطهاي نشانه سیاهرنگ برابر  30 µmاست و نواحی غنی از  PSبا خطوط نشانه مشخص شدهاند).
کنترل جدایی فاز گرانروكشسان انجام ميگيرد.
در نمونههایی که از نظر دینامیکی نامتقارن هستند ،با قرارگرفتن
نمونه در ناحيه دوفازي ،فاز با  Tgبيشتر تحرك خيلي كمتري نسبت
به جزء ديگر دارد كه باعث ايجاد سرعت نسبي بين دو جزء ميشود.
اين سرعت نسبي باعث ايجاد تغييرشكل در اجزا و ايجاد تنشهاي
خودالقایی گرانروكشسان در فازها میشود که باعث ايجاد اتصال
بين مولکولهاي جزء کندتر شده و در اصطالح ژل گذرا تشکيل
ميشود [ .]38،39در نتيجه ،جزء با  Tgبيشتر که کسر حجمي کمتري
دارد ،فاز ماتريس ميشود .اين برخالف معمول است که جزء با
کسر حجمي خيلي کمتر فاز پراكنده را تشکيل ميدهد .در ادامه،
از کسر حجمی فاز ماتريس کاسته شده (شکل -3ب) که به آن
پديده جمعشدگي حجمي گفته ميشود و مخصوص جدایی فاز
گرانروكشسان است .بايد توجه داشت ،تنشهاي خودالقايي در
رقابت با تنشهاي بينسطحي هستند .تنشهاي خودالقايي مانع از
اين ميشوند که تنشبينسطحي باعث شکست شكلشناسي شبکهاي
شده و تا سطح مشترک کاهش يابد .به همين دليل است که فاز با
کسر حجمي کمتر بهعنوان فاز ماتريس عمل ميکند .در مراحل نهايي،
جدایی فاز سامانه به حالت تعادل خود نزديك ميشود كه موجب
كاهش سرعت رشد فازها ميشود .در نتيجه سرعت تغييرشكل كاهش
مييابد و كمتر از مقياس زمان آسودگي جزء آهستهتر ميشود .در
اين زمان ،تنش در پليمر آسوده شده و شبكه ناپايدار ميشود و اثر
تنش بينسطحي بر نيروهاي گرانروكشسان در تعيين شكلشناسي
غالب ميشود .تحت تأثير تنش بينسطحي ،ساختار تمايل دارد به
پايدارترين و كمترين سطح انرژي خود برسد .در اين زمان وارونگي
فازي روي ميدهد (شکل -3ج) و فاز با شكلشناسي اولیه شبكه
فراگیر به شكل قطرههاي پراكنده در جزء ديگر تبديل ميشود.
 Tanakaدر مقاالت خود بيان ميکند ،در آميزههايی که از نظر

ديناميکي نامتقارن هستند VPS ،در عمقهاي زياد جدایی فاز اتفاق
ميافتد .زيرا در اين حالت ،فازهاي جدا شده اختالف  Tgزيادي دارد،
در نتيجه امکان وقوع سازوكار  VPSوجود دارد [ .]41،42با رسم
خطوط رابط نمودار فازي ،مشخص است هر چقدر از دماي بحراني
فاصله گرفته شود ،مقدار  PSدر فاز غني از  PSبيشتر و مقدار آن در
فاز غني از  PVMEکمتر ميشود.
در شكل  4تغييرات شكلشناسي حين جدایی فاز براي آميخته
 PS/PVME 40/60در دماي  110°Cنشان داده شده است .مشاهده
ميشود ،فاز غني از  PVMEبه شكل قطرههاي کروي هستهگذاري
ميكند و با گذشت زمان اندازه آنها بزرگتر ميشود .نتايج نشان
ميدهد ،اين ترکيب درصد در ناحيه باينودال نمودار فازي قرار گرفته و
سازوكار هستهگذاري و رشد کنترلکننده رفتار فازي است .در کل
سه سازوكار متفاوت براي رشد قطرهها در آميزههاي در حال جدایی
فاز ارائه شده است:
 -1تبخير -چگالش ( )ECيا  ،Ostwald ripeningطبق اين سازوكار
مولکولها از قطرههاي کوچکتر از راه بستر ماتريس به قطره
بزرگتر نفوذ ميکنند .در نتيجه قطرههاي کوچکتر ناپديد شده و
قطرههاي درشتتر ،بزرگتر ميشوند .به اين سازوكار –Lifshitz
 )LSW( Slyozov–Wagnerنيز گفته ميشود [.]43
 -2حرکت براونی (آزادانه)-انعقاد ()Brownian-coagulation, BC
که در آن قطرهها آزادانه ،بدون هيچ برهمکنشي و فقط با
انرژي گرمايي و حرکت برواني حرکت کرده و با يکديگر
برخورد ميکنند و پديده ائتالف روي ميدهد .به اين سازوكار
( Binder–Stauffer )BSنيز گفته ميشود [.]44
 -3ائتالف القاشده با ائتالفي ديگر )collision induced collision,
( CICکه طبق اين سازوكار اگر بين دو قطره ائتالفي انجام گيرد:
جريان هيدروديناميکي در سامانه القا ميشود که به القای ائتالفي
و

و

و
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(الف)			

			
(ب)

(د)

(ج)			

شکل  -4تصاویر میکروسکوپ نوری در دمای  110°Cو زمانهای مختلف برای آمیخته  PS/PVME 40/60پس از( :الف) ( ،2 hب) ( ،4 hج)
 6 hو (د)  8 hجدایی فاز (اندازه تمام خطهاي نشانه سیاه رنگ برابر  30 µmبوده و نواحی دایرهای فاز غنی از  PVMEاست).
ديگر در سامانه منجر ميشود.
اطراف قطره بزرگتر ايجاد شده بهوسيله ائتالف نيروي جاذبهاي
تشکيل ميشود که باعث جذب قطرههاي ديگر ميشود .اين سازوكار
معموالً وقتي روي ميدهد كه غلظت فاز پراكنده زياد باشد [.]45،46
مطالعه شكلشناسي در عمقهای مختلف جدایی فاز در آمیختههای
 PS/PVMEدر زمان ثابت و اثر نانوسلولوز برآن

در این بخش اثر نانوسلولوز در کسر حجمي  2%بر روند جدایی
فاز آمیخته  PS/PVME 10/90و  PS/PVME 40/60در عمقهای
مختلف و زمانهای یکسان جدایی فاز ( )2 hبررسی شده است.
نکته مهمی که در این بخش بررسی ميشود ،جاگیری نانوذرات در
فاز پلیمری گزینشی است که بهوسيله نیروهای ترمودینامیکی تعیین
میشود .زمانی که آمیخته در محدوده دمای دوفازي قرار میگیرد،
سامانه تالش میکند تا انرژي آزاد را با کاهش عوامل انرژي مؤثر
کاهش دهد .این موضوع به کاهش سطح مشترک دو فاز و نیز نفوذ
نانوذرات به فاز مطلوب منجر ميشود .در آمیختههاي دوجزئي،
تمایل نانوذرات به یکي از اجزا و در نتیجه جاگیری نانوذرات در فاز
مطلوب حین جدایی فاز را ميتوان از معادله ( )1پیشبیني کرد [:]47
			
()1

γ p − PVME − γ p − PS
γ12

= ω12

در این معادله ω12 ،ضریب ترشدگی γ12 ،تنش بینسطحي در آمیخته
 PSو  γp-PS ،PVMEو  γp-PVMEبه ترتیب تنشهای بینسطحي
نانوذرات و  PSو نیز نانوذرات و  PVMEاست .در حالتی که
 ω12<1باشد ،نانوذرات به فاز غنی از  PSتمایل دارند و در آن
جاگیری میکنند .اگر  ω12>-1باشد ،نانوذرات در فاز غني از PVME
جای میگیرند .برای مقادیر  1> ω12>-1ضریب ترشدگي ،نانوذرات

به هر دو پلیمر تمایل یکسان دارند ،به همین دلیل در سطح مشترک دو فاز
قرار ميگیرند .براي بهدست آوردن تنش بینسطحي بین دو جزء ميتوان
از معادله ( )2استفاده كرد كه  Owens-Wendtارائه كردهاند [:]48
			
()2

d d
1 2

در این معادله p ،و  dبهترتیب نشانگر جزء قطبي و غیرقطبي
تنشسطحي است .در جدول  2اطالعات تنش سطحي مواد استفاده
شده آمده است .با استفاده از معادله ( )1ضریب ترشدگي براي
آمیخته  PS/PVMEداراي نانوسلولوز آبگریز برابر با  2/33محاسبه
شده است .در نتیجه ،حین جدایی فاز نانوذرات به منظور کاهش
انرژي آزاد سامانه درون فاز غني از  PSجاگیری میکنند .با توجه به
مقدار انرژی سطحی ذرات و فاز پلیمری ،مقدار برهمکنش (انرژی
چسبندگی) پلیمر  PSبا این نانوذرات را میتوان بهکمک معادله
 Young-Dupréمحاسبه كرد [:]49

)

				
()3

+ γ PF γ PP

(γγ

D D
F P

Wa = 2

در این معادله ،زیروند  Fو  Pبهترتیب نشانگر نانوذرات و پلیمر و
باالوند  Pو  Dبه ترتیب بیانگر جزء قطبی و غیرقطبی انرژی سطحی
جدول  -2مشخصات انرژی سطحی مواد و نانوذرات.

و
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)

+ γ1p γ p2

( γγ

γ12 = γ1 + γ 2 − 2
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پلیاستيرن
پلیوینیل متیل اتر
نانوسلولوز اصالح شده

Γ

γ

γ

()mN/m

()mN/m

()mN/m

40/7
59/5
29/6

34/5
35/5
29

6/1
24
0/6

d
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را ميتوان به تقويت بیتقارنی ديناميکي در آميزه  PS/PVMEو نيز
تقويت خواص مکانيکي آميزه غني از  PSدر مجاورت نانوذرات
دانست که در ادامه توضيح داده ميشوند.
نانوذرات بهطور ترجيحي حين جدایی فاز به فاز غني از  PSنفوذ
میکنند ،در نتيجه اختالف خواص گرانروكشسان فاز غني از  PSو فازي
غني از  PVMEبيشتر شده و بیتقارنی ديناميکي بيشتر ميشود که این
مطلب در بخش بعدی با استفاده از آزمون گرمايي و ارزیابی طول نواحی
نابسامان بحث میشود .با افزايش بیتقارنی ديناميکي حين جدایی فاز
ي خودالقايي قويتري ايجاد ميشود [.]7،39،41،50،51
ميدان تنشها 
اين تنشها مانع از شکست ساختار فاز غني از  PSبهوسيله نيروهاي
ترموديناميکي ميشوند ،در نتيجه ساختار فاز غني از  PSپايدارتر
میشود .از طرفی دیگر ،خواص مکانيکي فاز غني از  PSبا افزودن
نانوذرات بهطور شايان توجهي افزايش مييابد .در نتيجه ،براي
شکست شبکه القا شده در سازوكار ( VPSوارونگي فازي) با وجود
نانوذرات نيرو و انرژي بيشتري الزم است که به شبک ه پايدارتري
نسبت به نمونه خالص منجر ميشود.
در شکل  6تغييرات شكلشناسي با زمان جدایی فاز براي آميخته
 PS/PVME 40/60نشان داده شده است .بسيار جالب است ،با

هستند .مقدار این پارامتر مقدار برهمکنش و چسبندگی پلیمر به
سطح ذره را نشان میدهد .طبق اندازهگیریهای انجام شده توسط
 Wernerو همکاران برای نانوذرات و بستر پلیمری با انرژی سطحی
متفاوت مقدار انرژی چسبندگی پلیاستيرن با نانوسلولوز برابر
 67 mN/mاست که در مقایسه با ساير سامانههای مشتمل از پلیمر و
نانوذرات انرژی نسبت ًا زيادي دارد [ .]49این موضوع حاكي از جذب
قوی زنجیرهای پلیاستيرن بر سطح نانوسلولوز است.
شکل  5تصاویر میکروسکوپی نوری تغییرات شكلشناسي حین
جدایی فاز براي آمیخته خالص  PS/PVME 10/90را در دماهاي
متفاوت نشان ميدهد .مشاهده ميشود ،با افزایش عمق جدایی فاز،
فرايند جمعشدگي حجمي و وارونگی فازی خیلی سريعتر رخ
ميدهد که به دليل قويتربودن نيروي محرکه ترموديناميکی براي
جدایی فاز در عمقهاي زياد آن است .در شکل -5ب رفتار فازي
آميزه  10/90با وجود  2%حجمي نانوذرات در دماهای مختلف نشان
داده شده است .مشاهده ميشود ،با وجود نانوذرات نيز سازوكار
 VPSجدایی فاز را کنترل ميكند .همانطور که در تصاوير مشاهده
ميشود ،در مجاورت نانوذرات ،شبکه فاز غني از  PSپايدار است و
در محدوده زماني آزمون وارونگي فازي رخ نميدهد .اين موضوع

(الف)

(ب)
شکل  -5تصاویر میکروسکوپ نوری در دماهای مختلف جدایی برای آمیخته ( : PS/PVME 10/90الف) خالص و (ب) دارای  2%حجمی نانوسلولوز
آبگریز پس از  2 hجدايي فاز (اندازه تمام خطهاي نشانه سیاه رنگ برابر  30 µmاست و نواحی غنی از  PSبا خطوط نشانه مشخص شدهاند).
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(الف)

(ب)
شکل  -6تصاویر میکروسکوپ نوری در دماهای مختلف جدایی فاز برای آمیخته ( :PS/PVME 40/60الف) خالص و (ب) داراي  2%نانوسلولوز پس
از  2 hجدايي فاز (اندازه تمام خطهاي نشانه سیاهرنگ برابر  30 µmاست و نواحی غنی از  PSبا خطوط نشانه مشخص شدهاند).
افزايش مقدار دمای جدایی فاز به  130°Cسازوكار جدایی فاز
حذف شده و جدایی فاز از راه  VPSپيش ميرود .در زمانهاي اوليه
جدایی فاز قطرههاي فاز غني از  PVMEدر بستر فاز غني از PS
هستهگذاري کرده و رشد ميکنند .در ادامه ،با فرايند جمعشدگي
حجمي ،ساختار شبکهاي از فاز غني از  PSايجاد ميشود .اين تغيير
سازوكار جدایی فاز ميتواند به دليل تقويت بیتقارنی ديناميکي با
افزایش عمق جدایی فاز باشد .بدینترتیب ،در زمانهاي اوليه جدایی
فاز تنشهاي خودالقايي بر نيروهاي ترموديناميکي غلبه کرده و ژل
گذرا تشکيل ميشود و در نتيجه جدایی فاز از راه  VPSپيش ميرود.
اين اولين بار است که تغيير سازوكار  NGبه  VPSگزارش شده است.
تغييرات شكلشناسي حين جدایی فاز براي آميزه داراي  2%حجمی
نانوذرات در شکل -6ب نشان داده شده است .وجود نانوذرات
سلولوز در عمقهای جدایی فاز کم  NGجدایی فاز را کنترل میكند،
اما بهطور شايان توجهي اندازه قطرههاي فاز غني از  PVMEبا وجود
نانوذرات کاهش مييابد .مشاهده ميشود ،در اين ترکيب با افزایش
دما سازوكار  VPSجدایی فاز را کنترل ميكند .اما ،شبکه فاز غني
از  PSخيلي ظريفتر از ساير نمونههاست .همانطور که گفته شد،
القاي سازوكار جدایی فاز گرانروكشسان در اين آميزه به دليل افزايش
بیتقارني ديناميکي است.

در شکل -7الف تصوير  TEMآميزه (PS/PVME/Nano)40/60/2

NG

540

پيشجدایی فاز و شکل -7ب پس از  7 hجدایی فاز در دماي 110°C
نشان داده شده است .همانطور که در بخش تجربي توضيح داده
شد ،به علت جذب الکترونها بهوسيله  ،PVMEدر تصاوير TEM
فاز غني از  PVMEفاز روشن و فاز تيرهرنگ فاز غني از  PSاست.
تصوير  TEMنشان ميدهد ،نانوذرات پيش از جدایی فاز بهطور
یکنواخت در بستر پراكنده شدهاند و پس از آن کام ً
ال در فاز غني از
 PSقرار گرفتهاند که نشانگر برهمکنش مطلوب بين ذرات و فاز غني
از  PSاست .نانوذرات آبگريز بوده در حالي که فاز غني از PVME
آبدوست است ،بنابراين به برهمکنش آنتالپي نامطلوب قوي بين
ذرات و فاز غني از  PVMEمنجر ميشود که نانوذرات براي کاهش
انرژي آزاد در فاز غني از  PSخودگردایش ( )self-assemblingمیكنند.
ارزیابی نواحی نابسامان با استفاده از تحرک زنجیر و دمای انتقال
شیشهای با وجود نانومیلهها

براي بررسی اثر نانوذرات بر تحرک زنجیر پلیمری از آزمون روبش
پویای گرمايي استفاده شد .دمای انتقال شیشهای  PSحدود  95°Cو
براي  PVMEحدود  -32°Cاست .به دلیل زمانهای آسودگی متفاوت
از زنجیرهای متفاوت ،دمای انتقال شیشهای آمیختههای آنها تابعی
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(الف)

(ب)

شکل  -7تصویر  TEMبرای آمیخته  PS/PVME 40/60داراي  2%حجمی نانوسلولوز( :الف) پيش از جدايي فاز و (ب) پس از  7 hجدایی فاز
در دماي .110°C
از ترکیب هر يك از اجزاست .ناحیهای که در آن ظرفیت گرمایی
ویژه ( )Cpتغییر مرحلهای میكند ،بهعنوان دمای انتقال شیشهای
میشناسند .طبق نظريه آدام و گیبس [ ،]52سامانه مستقل از محیط و
تغییرات گرمايي القا شده میتوانند به شکلهای دیگر بازآرایی شود که
به آن نواحی نابسامان شده ()cooperative re-arranging region, CRR
گفته میشود .بهنظر میرسد ،وجود نانوذرات به ایجاد محدودیت
در حد نانومتری منجر میشود [ .]16،53در برخی مواقع ممکن
است ،وجود نانوذرات با کاهش دمای انتقال شیشهای همراه باشد.
در صورتی که برهمکنش بین فاز پلیمری و نانوذرات ضعیف باشد،
دمای انتقال شیشهای کاهش مییابد [ .]54با استفاده از تخمین Donth

			

میتوان حجم نواحی نابسامان شده ( )Vaرا با اندازهگیری ظرفیت
گرمايي محاسبه كرد [:]55
) k BTg2 ∆(C p−1

				
()4

ρ(δT) 2

= Va = ξ3CRR

در این معادله ξ3CRR ،حجم نواحی نابسامان ρ ،چگالی مواد زمینه،
)  ∆(C−p1تفاضل گرماي ويژه در فشار ثابت Tg ،دمای انتقال شیشهای،
 kBثابت بولتزمن و  δTنصف پهنای ناحیه انتقال شیشهای است.
در شکل  8تغییرات ظرفیت گرمايي ویژه برای آمیخته خالص با
وجود  2%حجمی نانوسلولوز نشان داده شده است .اطالعات الزم

								
(الف)

(ب)

شکل  -8نمودار تغییرات ظرفیت گرمايي ویژه آمیخته( :PS/PVME 10/90الف) خالص و (ب) دارای  2%حجمی نانوسلولوز آبگریز.
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جدول  -3دمای انتقال شیشهای ،ظرفیت گرمايي ویژه و طول نواحی نابسامان برای آمیخته خالص و دارای  2%حجمی نانوسلولوز آبگریز.
نمونه
آمیخته خالص 10/90
دارای  2 %حجمی نانوسلولوز آبگریز
PS/PVME

)Tg(ºC

)Cp(J/g K

Tgi Tgmid Tgf

Cpi Cpf

-20 -24 -29
-28 -6.5 15

برای محاسبه طول نواحی نابسامان بهکمک نمودار شکل  8در جدول 3
آمده است .همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،وجود
نانوذرات محدوده ناحیه انتقال شیشهای و محدوده باالی آن را

			

(الف)

			

(ب)

4/33
4/78

3/54
4/12

)Δ(Cp-1
2

(J/g K)-1 × 10

5/16
3/35

ξCRR3 (Å)3

2180
66/6

ξCRR
)(Å

12/98
4/05

افزایش داده است .به دلیل وجود برهمکنش نانوذرات و فاز پلیمری،
حرکت زنجیرهای پلیمری که در مجاورت نانوذرات وجود دارند،
کندتر شده و به افزایش دمای انتقال شیشهای منجر میشود .با وجود
افزایش دمای انتقال شیشهای در مجاورت نانوذرات ،کاهش طول
نواحی نابسامان مشاهده میشود .این نکته بیانگر اثر نانوذرات بر
افزایش مقدار امتزاجپذیری دو آمیخته و محدودشدن حرکت قطعهای
زنجیر پلیمر در ابعاد زیاد است .افزون بر این ،کاهش طول نواحی
نابسامان نشانگر افزایش نایکنواختی تحرک زنجیر ،آسودگی آن در
ابعاد کوچکتر و افزایش بیتقارنی دینامیکی بین فازهای پلیمری است.
در شکل  9نمادی از تحوالت شكلشناسي برای آمیختههای
 PS/PVME 10/90و PS/PVME 40/60نشان داده شده است .برای
آمیخته PS/PVME 40/60جاگیری نانومیلهها در فاز پلیاستيرن توانسته
است جدایی فاز را کند كند .همچنین ،در آمیختهPS/PVME 10/90
نانوسلولوز با جاگیری در فاز کمتر و ایجاد شبکه فراگیر در این فاز
افزون بر اینکه توانسته شكلشناسي ایجاد شده را به تأخیر بیندازد،
ساختار شبکهای پایدار از فاز کمتر را نیز ایجاد ميكند .همانطور
که بیان شد ،افزایش استحکام مکانیکی فاز داراي نانوسلولوز از
گسیختگی این فاز جلوگیری ميكند.

نتیجهگیری

شکل  -9نمادی از طرح اثر نانوذرات بر تأخیر جدايي فاز و پایداری
شكلشناسي برای آمیختههای( :الف) PS/PVME 40/60و (ب)10/90
 PS/PVMEخالص و دارای نانومیلههای آبگریز.
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در این مطالعه ،اثر نانوسلولوز آبگریز بر رفتار فازی آمیخته پلیاستيرن-
پلیوینیل متیل اتر در ترکیب درصدهای دور از ناحیه بحرانی بررسی
شده است .بدین منظور ،آمیختههای خالص  PS/PVMEبا ترکیب
درصدهای  10/90و  40/60و وجود  2%حجمي نانوذرات بررسی
شدند .اثر نانوذرات بر دمای جدایی فاز با آزمونهای رئولوژی پویش
دما از ناحیه تکفاز تا دماهای بيشتر از جدایی فاز مطالعه شد .از تصاویر
میکروسکوپی نوری برای مشاهده تغییرات شكلشناسي حین جدایی
فاز نمونهها استفاده شد .معادلههاي ترمودینامیکی پارامتر ترشدگی و
تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نشان داد ،حین جدایی
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 جدایی فازPS/PVME 40/60  در آمیخته.وجود نانوذرات نسبت داد
 در عمقهای زیاد از جدایی.طبق سازوکار هستهگذاری و رشد است
 مشاهده ميشود که ناشی از افزایشVPS فاز تغییر این سازوکار به
 وجود نانومیلهها.بیتقارنی دینامیکی آمیخته در دماهای زياد است
در فاز پلیاستيرن موجب افزایش خواص مکانیکی این فاز و حفظ
 با وجود نانوذرات کاهش.ساختار شبکهای آن تا دماهای زياد شد
 این نکته بیانگر اثر نانوذرات در.طول نواحی نابسامان مشاهده شد
افزایش مقدار امتزاجپذیری دو آمیخته و محدودشدن حرکت قطعهای
 کاهش طول نواحی، افزون بر این.از زنجیر پلیمر در ابعاد زیاد است
نابسامان بیانگر افزایش نایکنواختی تحرک زنجیر و آسودگی آن در
ابعاد کوچکتری انجام شده و بیتقارنی دینامیکی بین فازهای پلیمری
.افزایش یافته است

. میشوندPS  نانوسلولوز آبگریز جذب ترجیحی فاز غنی از،فاز
مطالعه تصاویر میکروسکوپ نوری و رفتار رئولوژی آمیزهها نشان
 تحوالت شکلشناسی و سرعت جدایی فاز با وجود نانوذرات،داد
، مشاهدهشدPS/PVME 10/90  براي آمیخته خالص.کاهش مییابد
با افزایش عمق جدایی فاز فرايند جمعشدگي حجمي و وارونگی
فازی خیلی سريعتر رخ ميدهند که به دليل قويتربودن نيروي
.محرکه ترموديناميک براي جدایی فاز در عمقهاي زياد آن است
، حجمي نانوذرات مشاهده شد2% برای این آمیخته نیز با وجود
 شبکه، با وجود نانوذرات. جدایی فاز را کنترل ميكندVPS سازوكار
 پايدار است و در محدوده زماني آزمون وارونگي فازPS فاز غني از
 اين موضوع را ميتوان به تقويت بیتقارنی ديناميکي در.رخ نميدهد
 باPS  و نيز تقويت خواص مکانيکي آميزه غني ازPS/PVME آميزه
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