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ypothesis: Shape memory polymers (SMPs) are intelligent materials that can
be set into temporary shape and return to their permanent (original) shape
when an external stimulus is applied. Poly(vinyl acetate) (PVAc) is a low
cost biopolymer. However, its use in biomedical applications, especially as an SMP,
is limited due to its low modulus and strength. On the other hand, poly(lactic acid)
(PLA) is a biodegradable polymer with robust structure. Hence, blending of these two
polymers can improve mechanical properties as well as shape memory behavior of
PVAc.
Methods: a series of shape memory materials were prepared through blending of
PVAc and PLA through solution mixing method using chloroform as solvent.
Findings: Microstructure of the prepared samples studied by X-ray diffraction
spectroscopy (XRD) and atomic force microscopy (AFM), indicated that the
components of the blends were favorably compatible. Moreover, dynamic mechanical
thermal analysis (DMTA) and tensile test showed that the blending of these compatible
biopolymers led to improvement in tensile strength and modulus of PVAc. Finally, the
shape memory experiments revealed that the PVAc/PLA blends exhibited improved
shape memory behavior as compared with their parent polymers. For instance, by
incorporation of 30 wt% PLA into PVAc, the shape recovery increased from 75.4 to
91.5%. The improvement in the shape recovery was assigned to higher stored elastic
energy in the blends as compared with that in neat polymers, which provided a larger
driving force for corresponding quick and almost complete shape recovery. This
procedure may open an avenue to fabricate SMPs through a simple blending method
to be applied in different biomedical areas.
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چکیده
مواد حافظه شکلی ،موادی هستند که قابليت تغييرشکل از شکل موقت به اصلی را تحت

محرکهای مناسب دارند .هدف از این کار ،تهیه مواد حافظه شکلی برپایه مواد پلیمری با استفاده
از روش آسان ،مقرون بهصرفه و بدون نیاز به روشهای سنتزی پیچیده است .بنابراین ،مواد

واژههای کلیدی
پلی(وینیلاستات)،

حافظه شکلی با آمیختهسازي دو زیستپلیمر پلی(وینیلاستات) ( )PVAcو پلی(الکتیک اسید)

( )PLAبا روش اختالط محلول تهیه شد و ریزساختار آنها بهكمك آزمونهای پراش پرتو X

پلی(الکتیک اسید)،

( )XRDو میکروسکوپی نیروی اتمی ( )AFMبررسی شد .همچنین ،خواص مکانیکی و گرمايي

خواص مکانیکی،

گرمایی-مکانیکی دینامیکی ( )DMTAارزیابی شد .مشاهده میکروسکوپی نشان داد ،دو جزء

آميختهسازی،
پلیمر حافظه شکلی

و

آميختههای تهیه شده با آزمونهای کشش ،گرماسنجی پویشی تفاضلی ( )DSCو تجزیه

از آميخته بهطور یکنواخت در يكدیگر پراكنده شدند و آميختهای تکفاز تشکیل دادند .همچنین،

امتزاجپذیری اجزای آميخته با آزمونهای گرمايي تأيید شد .افزون بر این ،نتایج آزمونهای کشش و

 DMTAنشان داد ،آميختهسازی  PVAcبا  ،PLAبه افزایش مدول و استحکام  PVAcمنجر میشود.
ی رفتار حافظه شکلی نمونهها نشان داد ،آميخته  PVAc/PLAداراي 30%
در نهایت ،نتایج بررسیها 

وزنی  PLAخاصیت حافظه شکلی بهتری نسبت به پلیمرهای خالص دارد .بهعنوان مثال ،با افزودن
 30%وزنی  PLAبه  ،PVAcمقدار بازگشت شکلی از  75/4%به  91/5%افزایش یافت .بهبود شايان
توجه در مقدار و سرعت بازیابی شکلی ،به بيشتربودن انرژی كشساني ذخیره شده در آميختهها
نسبت داده شد که نیروي محرکه زيادي برای بازیابی شکلی سریعتر و کاملتر فراهم میکند.

آميخته حافظه شکلی تهیه شده در این کار ،با داشتن مزایایی نظیر استفاده از زیستپلیمرهای
تجاری بهعنوان مواد پایه ،سهولت تهیه و خواص حافظه شکلی خوب ،میتواند در کاربردهای
زیستپزشکی مورد توجه قرار گیرد.
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مقدمه

خواص مکانیکی و حافظه شکلی آميختههای پلی(وینیل استات)-پلی(الکتیک اسید)

در سالهای اخیر ،پژوهشهايي در زمینه تهیه و بهکارگیری مواد
هوشمند یا پاسخگو به محرک بهسرعت در حال گسترش است .مواد
هوشمند ،موادی هستند که بهطور فعال به محرکهای محیطی پاسخ
میدهند .این مواد کاربردهای بالقوه زیادی در زمینههای مختلف
دارند .از جمله این مواد هوشمند ،مواد حافظه شکلی است .مواد
حافظه شکلی ،میتوانند تحت تأثیر محرک خارجی مانند دما ،نور،
میدان الکتریکی ،میدان مغناطیسی یا تغییر  ،pHاز حالت تغییرشکل
یافته (حالت موقت) به شکل اصلی (حالت دائمی) خود تغییرشکل
دهند .بدین ترتيب که ابتدا شکل اولیه و دائمی ماده با روشهای
معمول ایجاد میشود .سپس ،ماده در اثر فرایندهایی مانند گرمادادن،
تغییرشکلدادن و سرانجام سردکردن به حالت موقت تغییرشکل داده
میشود .محصول نهایی ،شکل موقت خود را تا زمانی حفظ میکند
که تحت تأثیر محرک مشخص خارجی قرار نگرفته است [.]1
ابتدا ،آلیاژهای حافظه شکلی ()shape memory alloys, SMAs
معرفی شدند SMAs .بهطور متداول برپایه مواد فلزی نظیر آلیاژ
نیکل-تیتانیم (نیتینول) هستند که بيش از دمای انتقال اثر حافظه
شکلی نشان میدهند .از این مواد در محرکها و وسایل پزشکی
استفاده ميشود .همچنین ،این مواد در کاربردهایی از قبیل سیمهای
ارتودنسی خودتنظیمشونده و استنت ( )stentبرای بازکردن رگهای
خونی استفاده میشوندSMA .ها با وجود کاربردهای زیاد ،گرانقیمت و
تجزیهناپذير و در بسیاری از موارد زیستناسازگارند و تنها ۸%
تغییرشکل برای آلیاژ  Ni-Tiگزارش شده است [.]2
نسل جدید این مواد هوشمند ،پلیمرهای حافظه شکلی ()SMPs
هستند که از اواسط دهه  1980مورد توجه قرار گرفتند .در دهه
اخیرSMP ،ها بهدلیل داشتن ویژگیهایی نظیر سبکی ،هزینه تولید
کم ،فرایندپذیری آسان و خواص مکانیکی-گرمايي تنظیمپذير،
مورد توجه بسیاری از پژوهشها ،بهويژه در زمینه زیستپزشکی
هستند [SMP .]3های جدید به دليل قابليت تغییرشکل تحت تأثير
محرک از پیشتعیین شده ،اخیرا ً در ابزار زیستپزشکی هوشمند و
کاربردهای صنعتی استفاده شدهاند .از سوی دیگر ،به دلیل کاربرد
گسترده مواد حافظه شکلی در سامانههای دارورسانی و حوزه
زیستپزشکی نظیر استنتها ،داربستهای سلولی و ماهیچههای
مصنوعی استفاده از زیستپلیمرها میتواند بسیار راهگشا باشد .زیرا
برخالف آلیاژهای فلزی ،به جراحی مجدد براي خارجسازی مواد
پلیمری زیستتخریبپذیر از داخل بدن نیازی نیست .زمانیکه مداوا و
ترمیم بافت انجام شود ،دیگر به وجود كاشتينه در بدن نیازی نيست و
كاشتينه به موادی تجزیه میشود که بدن میتواند آنها را از بین ببرد [.]4

بهطورکلی ،پلیمرهای حافظه شکلی برپایه دمای ذوب ( )Tmو انتقال
شیشهای ( )Tgهستند .پلیمرهای حافظه شکلی برپایه  Tgبرخالف
پلیمرهای حافظه شکلی برپایه  ،Tmمیتوانند مدول كشساني زیادی
را در بيش از  Tgحفظ کنند که این پدیده میتواند به نیرو و سرعت
بازگشت شکلی بيشتر آنها منجر شود [ .]5از SMPهای برپایه Tg
میتوان به انواع رزینهای اپوکسی [ ،]6پلییورتانها [،]8،9[ PLA ،]7
پلیوینیل الکل [ ]10و پلیمتیل متاکریالت [ ]11اشاره کرد .بهطور کلی،
SMها تهیه شده تا حال حاضر بهطور عمده برپایه پلییورتا ن بوده است.
با وجود این ،خواص مکانیکی-گرمايي ضعیف و زیستناسازگاری
بسیاری از SMPهای ارائه شده ،استفاده از آنها را در کاربردهای
مختلف زیستپزشکی بهشدت محدود کرده است.
برای بهبود خواص مختلف SMPها ،بهويژه خواص گرمايي-مکانیکی
آنها ،روشهای متعددی نظیر تهیه کوپلیمرهای مختلف [،]7،12،13
واردکردن انواع نانوذرات به بستر پلیمری [ ]9،14-18و آميختهسازی
انواع پلیمرها [ ]3،19پیشنهاد شده است .در این میان ،فناوریهای
برپايه آميختهسازی ،مزایایی نظير سادگی ،مقرون بهصرفهبودن و
قابلیت تجاریشدن در مقیاس صنعتی را دارند .بهطور کلی ،تهیه
آميختههای پلیمری با دو هدف کلی است:
 بهبود یا تنظیم خواص پلیمرهای حافظه شکلی موجود از قبیلخواص مکانیکی و کیفیت خواص حافظه شکلی و
 ایجاد مواد حافظه شکلی جدید [.]4بنابراین ،اخیرا ً مجموعهاي از  SMPبا رفتار حافظه شکلی بهبودیافته
از راه آميختهسازی پلیمرهای مختلف گزارش شده است Zhang .و
همکاران ،با آميختهسازی پلی(الکتیک اسید) ( )PLAبا االستومر پلیآمید
( )PAEزیستتخریبپذیر توانستند آميخته دارای حافظه شکلی تهیه
کنند [ .]19نتایج آزمونهای گرمايي آنها نشان داد ،فاز  PAEبهطور
یکنواخت در فاز  PLAپخش شده است .همچنین آنها مشاهده
کردند ،وجود  PAEدر این آميخته ،باعث کاهش مقدار شکنندگی
 PLAمیشود و آميخته حاصل ،رفتار حافظه شکلی خوبی نشان
میدهد .آميختههای دیگري برپایه الستیک طبیعی ،]3[ PLA-استیرن
بوتادیان استیرن ]20[ PLA-و پلییورتان گرمانرم ]21[ PLA-با
قابلیت حافظه شکلی در سالهای اخیر گزارش شدهاند .اما ،بهدلیل
امتزاجناپذیری اجزای این آميختهها ،دمای فعالسازی SMPهای تهیه
شده (که دمای انتقال شیشهای  PLAدرنظر گرفته شده است) ،بسیار
بيشتر از دمای بدن است .بنابراین ،دمای فعالسازی زياد ،میتواند
استفاده از آنهارا در بسیاری از کاربردهای زیستی محدود کند.
از اینرو ،طراحی آميختههایی از دو پلیمر امتزاجپذیر ضروری بهنظر
میرسد .زیرا ،میتوان با تغییر نسبت اجزای آميخته ،دمای فعالسازی
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 SMPحاصل را بین  Tgدو جزء تنظیم كرد .براساس مرور منابع انجام
شده ،گزارشهاي مبنی بر تهیه آميختههای  SMPامتزاجپذیر در منابع،
محدود است Jeong .و همکاران ،آميخته پلییورتان گرمانرم دارای
حافظه شکلی-رزین فنوکسی با دمای فعالسازی تنظیمشدني بین Tg
قطعههای نرم پلییورتان و رزین فنوکسی تهیه كردند ،بهطوری که
قطعههاي نرم پلییورتان و رزین فنوکسی در تمام ترکیب درصدهای
آميخته امتزاجپذیر بودند [ .]7اخیرا ً کریمتهرانی و همکاران ،آميخته
سازگاری از االستومر گرمانرم پلییورتان-پلیوینیل کلرید را با نسبت
 40/60تهیه کردند [ .]17نتایج بررسی آنها نشان داد ،آميختههاي
داراي نانوصفحههاي گرافن عاملدارشده خواص حافظه شکلی
بهتري نسبت به آميخته خالص و نمونههاي داراي نانوصفحههاي
گرافن اصالحنشده دارند.
پلی(وینیلاستات)()PVAcپلیمریبيشكل ،زیستسازگار ،ارزانقیمتو
تجاری است .با وجود این ،قابلیت این پلیمر بهعنوان  SMPبهندرت
بررسی شده است ،زیرا این پلیمر استحکام مکانیکی ضعیف دارد .اما
مطالعات پيشين ما نشان داده است ،افزودن نانوصفحههاي گرافن به PVAc
به بهبود شايان توجه استحکام و مدول این پلیمر منجر میشود و
نانوکامپوزیت گرافن PVAc-خاصیت حافظه شکلی زيادي دارد [.]15،16
از سوی دیگر ،بررسیها نشان داده است PVAc ،در تمام ترکیب
درصدها با  PLAامتزاجپذير است [ PLA .]22پلیمر زیستسازگار و
زیستتخریبپذیر با مدول و استحکام زياد است .بنابراین ،با
آميختهسازی  PVAcبا  ،PLAنهتنها خواص مکانیکی و رفتار حافظه
شکلی  PVAcمیتواند بهبود یابد ،بلکه بهدلیل امتزاجپذیری فازهای
بيشكل این دو پلیمر ،میتوان آميخته  SMPبا دمای فعالسازی
تغییرپذير تهیه كرد .بنابراین در کار حاضر ،آميختههای مختلفی
از  PVAc/PLAبا روش ساده اختالط محلولي تهیه و اثر نسبت
این دو پلیمر بر خواص مکانیکی ،گرمايي و حافظه شکلی نمونهها
بررسی شد.

تجربي

دستگاهها و روشها

نمونههای  PLA ،PVAcو آميختههای  PVAc/PLAبا نسبتهای
مختلف دو پلیمر به روش محلولی تهیه شدند .کد و فرمولبندی
نمونهها در جدول  1خالصه شده است .ابتدا 15 g ،از پلیمرهای
 PLAو  PVAcبا نسبتهای مشخص به  100 mLکلروفرم اضافه و
با همزن مغناطیسی همزده شد .پس از گذشت  ،10 hزمانیکه پلیمرها
کام ً
ال در حالل حل و محلول شفاف شد ،آن را در قالب سیلیکونی
ریخته و اجازه داده شد تا در دمای محیط بهمدت  ۲٤ hخشک شود.
سپس ،برای خشکشدن کامل ،در خشكانه تحت خأل قرار دادهشد.
در نهایت ،برای تهیه فیلمهایی با ضخامت تقریبی  ،1 mmنمونهها
در دمای  180°Cپرس شدند .همانطورکه شکل  1ساختار آميخته
 PLA/PVAcرا بهصورت طرحواره نشان میدهد .هنگامیکه
 PVAcدارای ساختار بيشكل و گرهخوردگی فیزیکی زنجیرها ،با
 PLAنیمهبلوری آميختهسازی میشود ،نواحی بيشكل  PVAcدر
نواحی بيشكل  PLAنفوذ میکنند و اتصاالت عرضی فیزیکی بین
زنجیرهای این دو پلیمر در اثر گرهخوردگی زنجیرها ایجاد میشود.
این اتصاالت عرضی فیزیکی ایجاد شده ،میتواند به بهبود خواص
مکانیکی-گرمايي و در نتیجه رفتار حافظه شکلی  PVAcکمک کند.
آزمون  ،XRDبا دستگاه  JEOL JDX-8030ساخت ژاپن در ولتاژ
 40 kVو جریان  44 mAانجام شد .برای بررسی شکلشناسی سطح
نمونهها ،تصاویر  AFMبا شيوه تماسی در دو تباین ارتفاع و فاز با استفاده
از ميكروسكوپ نيروي اتمي (Dualscope/Rasterscope C26, )AFM
 DMEساخت دانمارک گرفته شد .آزمون گرمايي با گرماوزنسنج پويشی
تفاضلي  DSC200F3مدل  Netzsch Instruments Maiaساخت آمریکا،
زير جو گاز نیتروژن انجام شد .ابتدا ،تمام نمونهها از دمای  0°Cتا
 120°Cبا سرعت  10°C/minگرما داده شدند .سپس ،نمونهها بهمدت
 3 minدر دمای  120°Cبرای حذف تاریخچه گرمايي نگهداشته
شدند .در نهایت ،نمونهها با سرعت  10°C/minتا دمای تا  0°Cسرد
شدند و بهدنبال آن ،تا دمای  200°Cبا همان سرعت پویش گرمادهی
شدند.
و

و

جدول  -1فرمولبندی و کد نمونهها.

مواد
در این کار ،از  PLAبا کد تجاری )Mw =52000 g/mol( PLA 3251D
و

محصول شرکت  NatureWorksآمریکا-175000 g/mol( PVAc ،
 Mw=125000و درصد وینیل استات ≥  )80%تولید شرکت Wacker
 Chemie AGآلمان و حالل کلروفرم (خلوص  )99/8%محصول
شرکت  Merckآلمان استفاده شد.
و

60

مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیو یکم ،شماره  ،1فروردین  -اردیبهشت 1397

کد نمونه
PVAc
PVAc/PLA10
PVAc/PLA30
PLA

(PVAc )wt%

100
90
70
0

(PLA )wt%

0
10
30
100
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شکل  -2الگوهای  XRDمربوط به  PVAc ،PLAو .PVAc/PLA30

شکل  -1طرحوارهای از ساختار آميخته .PVAc/PLA

و

آزمون ديناميكي-مكانيكي -گرمايي ( )DMTAبا استفاده از دستگاه
( Triton )Tritec 2000 DMTAساخت انگلستان در شيوه کششی با
کرنش  0/1%انجام شد .نمونههای  DMTAبا ابعاد ،25×10×0/5 mm3
از دمای  0°Cتا  80°Cبا بسامد  1 Hzو سرعت  3°C/minگرما
داده شدند.
3
آزمون کشش نمونههای مستطیلیشکل با ابعاد ،60×10×0/35 mm
با استفاده از دستگاه کشش تولید شرکت ایراني سنتام ،با سرعت
 20 mm/minدر دمای محیط انجام شد .برای تکرارپذیری ،آزمون کشش
حداقل سه مرتبه برای هر نمونه انجام و میانگین آنها گزارش شد.

نتايج و بحث

و

		

(الف)

آزمونهای بررسی ریزساختار نمونهها

الگوی پراش پرتو  Xمربوط به نمونههای  PVAc/PLA30 ،PLAو
 PVAcدر شکل  2نشان داده شده است PVAc .خالص پیکي خیلی
پهن با  2θبرابر  13/1°نشان میدهد که نشانگر ماهیت بيشكل آن
است [ PLA .]15خالص نیز دو پیک در  2θبرابر  16/8و  19/2°و
نیز پیکي بسیار ضعیف در  22/5°نشان میدهد که مربوط به ساختار
بلوری آن است .آميخته  PVAc/PLA30نیز تقریب ًا ترکیبی از الگوهای
پراش دو جزء پلیمری تشکیلدهنده آن را نشان داده است [.]23
تصاویر  AFMآميخته  PVAc/PLA30در شکل  3نشان داده شده
و

		

(ب)

شکل  -3تصاویر  AFMبا تباین( :الف) ارتفاع و (ب) فاز آميخته .PVAc/PLA30
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آزمونهای گرمایی

ي دوم نمونههای ،PLA
دمانگاشت  DSCطی پویش گرماي 
 PVAc/PLA30و  PVAcدر شکل  4نشان داده شده است .طبق نتایج
 ،DSCدمای انتقال شیشهای  PLAو  PVAcبهترتیب  60/3و 25/1°C
است .همانطورکه مشاهده میشود ،با افزودن  30%وزنی  PLAبه
 PVAcدمای انتقال شیشهای آميخته آنها به  29/0°Cافزایش یافته
است .همچنین ،پیکهای گرمازای مشاهده شده در الگوی گرمایی
نمونههای  PLAو  PVAc/PLA30بهترتیب در دماهای  97و 92°C
میتواند به بلورینگی  PLAمربوط باشد و پیکهای گرماگیر مشاهده
شده در الگوی گرمایی نمونههای  PLAو  PVAc/PLA30بهترتیب
در دماهای  169/7و  166/2°Cرا میتوان به پدیده ذوب  PLAدر
این دما نسبت داد.
همچنین ،در شکل  5نتایج آزمون  DMTAآورده شده است .در
شکلهای -5الف و ب بهترتیب مدول ذخیره ( )E′و ضريب اتالف
( )Tanδنمونههای  PVAc ،PLAو آميختههای آنها ،به شكل تابعی
از دما نشان داده شده است .همچنین ،مقادیر  Tgو مدول ذخیره
حاصل از نتایج آزمون  DMTAنمونهها در جدول  2آمده است.
همانطورکه در شکل -5الف و جدول  2مشاهده میشود ،در تمام
محدوده دمایی آزمون PLA ،دارای مقادیر  E′بهطور شايان توجهي
بيشتر از  PVAcاست .بنابراین ،شکل -5الف و جدول  2نشان
میدهد ،با افزایش درصد وزنی  PLAدر آميخته ،مدول هر دو ناحیه
شیشهای و الستیکی افزایش مییابد .بهعنوان مثال ،با افزودن 30%
وزنی  PLAبه  ،PVAcمدول ذخیره الستیکی نمونهها در دمای 38°C
از  1/6 MPaبه  3/7 MPaو در دمای  ،0°Cمدول ذخیره شیشهای از
و

شکل -4دمانگاشت  DSCنمونههای  PVAc/PLA30 ،PLAو .PVAc
و

است .تصاویر -3الف و ب به ترتیب به تباین ارتفاع و فاز مربوط
است .در تصویر -3الف که مربوط به تباین ارتفاع بوده ،نواحی
روشنتر به بخشهایی از سطح نمونه با ارتفاع زیاد مربوط است .در
تصویر با تباین فاز (شکل -3ب) ،نواحی با رنگ روشنتر به فاز با
مدول بيشتر ( )PLAو نواحی تیرهتر به فاز با مدول کمتر ()PVAc
مربوط است [ .]24،25همانطور که در شکل -3ب مشهود است ،دو
جزء تشکیلدهنده آميخته  PVAc/PLAتقریب ًا بهطور یکنواخت درهم
پخش شده و فاز همگنی تشکیل دادهاند و تصویر تباین فاز تقریب ًا
تکرنگ مشاهده میشود که میتواند ناشی از امتزاجپذیری این دو
پلیمر باشد.

		

(الف)

و

		

شکل  -5تغییرات( :الف) مدول ذخیره و (ب) ضريب اتالف نمونهها برحسب دما.
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 675/8 MPaبه  1964 MPaافزایش یافته است که این پدیده میتواند
ناشی از وجود بلورچههای  PLAباشد که بهعنوان تقویتکننده در
ساختار آميخته عمل میکند و سبب افزایش مدول ذخیره و نيز Tg
آميختهشود.
افزون بر این Tg ،نمونههای  PVAc/PLA10 ،PVAc ،PLAو
 PVAc/PLA30از بیشینه نمودارهای  Tanδمحاسبه شد (شکل-5ب) و
ب ه ترتیب  27/1 ،26/1 ،67/8و  30/6°Cبهدست آمد که اندکی بيشتر
از مقادیر متناظر بهدست آمده از آزمون  DSCاست .نتایج بهدست آمده
نشان میدهد Tg ،آميختهها با افزایش درصد  PLAافزایش مییابد.
همچنین ،وجود یک پیک  Tanδدر تمام آميختهها میتواند نشانگر
امتزاجپذیری دو جزء  PVAcو  PLAآميخته در این درصدهای وزنی
باشد که در تطابق با نتایج حاصل از آزمونهای  AFMو  DSCاست.
با توجه به امتزاجپذیری اجزای آميختهها ،از قانون مخلوطها طبق
معادله ( )1برای پیشبینی  Tgآنها استفاده شد:
و

()1

و

1

				

w1 w 2
+
Tg1 Tg2

= Tg

در این معادله Tg ،دمای انتقال شیشهای آميخته w1 ،و  w2بهترتیب
کسر وزنی اجزای ( )1و ( )2و  Tg1و  Tg2به ترتیب دمای انتقال
شیشهای اجزای ( )1و ( )2در آميخته است .در شکل  6مقادیر Tg
حاصل از قانون مخلوطها با مقادیر متناظر حاصل از آزمون DMTA
مقایسه شده است .همانطور که مشاهده میشود Tg ،بهدست آمده
از نتایج تجربی تطابق خوبی با نتایج پیشبینی شده بهوسيله قانون
مخلوطها دارد.

ج و د مقایسه شده است .با توجه به اینکه  PLAخالص دارای
ماهیت نیمه بلوری ،مستحکم و ترد است ،مقادیر مدول و استحکام
کششی بيشتري بهترتیب  2570و  51/4 MPaبرای این پلیمر مشاهده
میشود .همچنین ،این نمونه ازدیاد طول بسیار کمی نشان داده است
(کرنش حدود  .)3%از سوی دیگر PVAc ،خالص بهدلیل ماهیت
بيشكل و انعطافپذیر ،مدول و استحکام كم و نیز ازدیاد طول زياد
(حدود  )400%دارد.
همچنین ،شکل  7نشان میدهد ،با افزودن  30%وزنی  PLAبه
 ،PVAcاستحکام کششی آميخته افزایش و بهطور همزمان درصد
کرنش آن کاهش یافته است .بهطوری که استحکام کششی ،مدول
یانگ و ازدیاد طول آميخته  PVAc/PLA30بهترتیب  208 MPa ،4/3و
 121%است .نتایج بهدست آمده از آزمون کشش ،بیانگر این واقعیت
است که افزودن  PLAبه تقویت ساختار  PVAcمنجر شده است.
بررسی رفتار حافظه شکلی نمونهها

ی مربوط به آزمون حافظه شکلی  PVAc ،PLAو
برای تهیه نمونهها 
آميختههای آنها ،ابتدا فیلم مستطیلشکل صاف و مسطحی (شکل
دائمی) از آنها درون گرمخانه با دمای  70°Cقرار داده شد تا دمای
تغییرشکل برای تمام نمونهها یکسان و بيشتر از  Tgهمه آنها باشد.
سپس ،بالفاصله نمونهها بهشکل Uمانند (شکل موقت) درآورده شدند.
پس از آن ،با حفظ نیروی اعمال شده خارجی ،نمونهها درون آب با
دمای ( 0°Cكمتر از  Tgهمه نمونهها) گذاشته شدند تا دمای آنها بهطور
آنی به  0°Cبرسد .در این مرحله ،زنجیرهای پلیمری در حالت کشیده و
جهتیافته منجمد میشوند .بهدلیل سردکردن آنی نمونهها ،زنجیرها
فرصت کافی برای نوآرایی و افزایش آنتروپی پیدا نمیکنند .در نتیجه،
و

نتایج آزمون کشش

نمودارهای تنش-کرنش نمونههای  PLA ،PVAcو
در شکل -7الف نشان داده شده است .همچنین استحکام کششی،
مدول یانگ و درصد کرنش نمونهها به ترتیب در شکلهای -7ب،
و

PVAc/PLA30

جدول  -2مقایسه مقادیر  ،Tgمدول ذخیره ،نسبت مدول ذخیره و
ضريب اتالف بهدست آمده از .DMTA
نمونه
PVAc
PVAc/PLA10
PVAc/PLA30
PLA

)E′ (MPa

70°C
0/25
0/43
0/52
6/42

38°C
1/6
1/9
3/7

2234/9

0°C

675/8
966/4

1964/0
2535/1

E′0°C /E′38°C

422/4
508/6
530/8
-

Tg
)(°C

26/1
27/1
30/6
67/8

شکل -6مقایسه مقادیر  Tgحاصل از قانون مخلوطها با مقادیر متناظر
حاصل از آزمون .DMTA
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(الف)

(ب)

		

(ج)							

(د)

شکل ( -7الف) نمودار تنش-کرنش نمونهها و مقایسه (ب) مدول یانگ( ،ج) استحکام کششی و (د) درصد کرنش آنها.
شکل موقت نمونهها با حداقل مقدار آنتروپی ایجاد میشود .پس از
مرحله تثبیت شکل موقت در دمای كم ،با غوطهورکردن نمونهها
درون آب با دمای ( 38°Cمشابه دمای بدن برای کاربردهای احتمالی
ی (شکل مستقیم)
زیستپزشکی) ،بازیابی شکلی آنها بهشکل دائم 
انجام ميشود .بهمحض اینکه دمای نمونهها به بيش از  Tgمیرسد،
انرژی آنتروپی ذخیره شده در آنها آزاد میشود و زنجیرهای پلیمری
از حالت آنتروپی كم (با آرایش کشیده و منظمتر) بهحالت آنتروپی
زياد (با آرایش نامنظم) میرسند [ .]26فرایند بازگشت شکلی نمونهها
با دوربین رقمي ضبط شد و با استفاده از نرمافزار  Image jدرصد
بازیابی شکل آنها ( )R%بهكمك معادله ( )2محاسبهشد:
				
()2
64

q(t) - q 0
180 − q 0

= )R (%

در این معادله q0 ،و ( q )tبهترتیب زاویه برگشتی هر نمونه در لحظه
اولیه و زمان  tهستند PLA .پلیمر نیمهبلوری بوده و به تنهایی دارای
خواص حافظه شکلی است که فاز بيشكل آن نقش فاز برگشتپذیر و
فاز بلوری آن نفش فاز ثابت را ایفا میکند [ .]3،9با وجود این،
حافظه شکلی آن بهدلیل ماهیت ترد و شکننده به کرنشهای کوچک
(کمتر از  )10%محدود میشود [ .]21از سوی دیگر PVAc ،پلیمر
کام ً
ال بيشكل است که به دلیل کمبودن مدول ،نیروی بازگرداننده
شکلی و درصد بازگشت شکلی آن كم است .بنابراین ،در آميختههای
 PVAc/PLAبلورچههای  PLAمیتوانند نقش نقاط اتصاالت عرضی و
نگهدارنده شکل اصلی را ایفا کنند [ ]3و نواحی بيشكل  PLAو
 PVAcبهعنوان قطعههاي سوئیچکننده ( )switching segmentsعمل
میکنند .همانطور که در شکل  8بهصورت طرحواره نشان داده شده
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شکل  -8طرحوارهای از ساختار آميخته  PLA/PVAcو مراحل تثبیت و بازگشت شکلی آنها طی آزمون حافظه شکلی.
است ،وقتیکه آميختهها در بيش از  Tgتحت کرنش قرار میگیرند،
زنجیرهای نواحی بيشكل تحت کشش قرار گرفته و موازی نیروی
اعمالشده جهتگیری میکنند .پس از برداشتهشدن نیروی خارجی
در دمای كمتر از  ،Tgبهدلیل انجماد فاز بيشكل در حالت شیشهای و
وجود بلورهای  ،PLAانرژی کرنشی در سامانه ذخیره میشود [.]9،21
ب ه محض اینکه دمای نمونه به بيش از  Tgمیرسد ،انرژی الزم برای
تحرک زنجیرهای کشیده شده نواحی بيشكل فراهم میشود و فاز
سخت  PLAدیگر نمیتواند در برابر نیروی بازگرداننده نواحی
بيشكل مقاومت کند ،در نتیجه انرژی آنتروپی ذخیره شده در آن آزاد
میشود و زنجیرهای پلیمری از حالت آنتروپی كم (با آرایش کشیده و
منظمتر) بهحالت آنتروپی زياد (با آرایش نامنظم) میرسند [.]21،26-28
مقدار بازیابی شکلی  PVAc ،PLAو آميخت ه آنها برحسب زمان
در شکل  9نشان داده شده است .همانطور که در این شکل مشاهده
میشود ،آميختههای  PVAc/PLAبازگشت شکلی خوبی در دمای
( 38°Cکه بيشتر از دمای سوئیچ تمام این نمونههاست) نشان دادهاند.
اما  PLAخالص بازگشت شکلی چندانی در این دما (کمتر از 10%
بازگشت شکلی در مدت زمان مشابه) نداشته است .این بازگشت
شکلی بسیار كم  PLAدر دمای بدن ،میتواند استفاده از آن را برای
کاربردهای زیستپزشکی محدود کند .مشاهدهنشدن بازگشت شکلی
و

شايان توجه در نمونه  PLAخالص ،ناشی از كمتربودن دمای تحریک
از دمای انتقال شیشهای آن ( 67/8°Cطبق نتایج آزمون  )DMTAبوده
که نتوانسته است ،زنجیرهای بيشكل  PLAرا از حالت شیشهای
خارج کند و تحرک کافی در آنها برای بازگشت شکلی فراهم کند.
همچنین ،شکل  9نشان می دهد ،با وجود و نيز افزایش مقدار  PLAدر
آميخته از  10%به  ،30%سرعت و مقدار بازیابی شکلی افزایش یافته است.
بهطوریکه مقدار بازگشت شکلی نمونههای  PVAc/PLA10 ،PVAcو
 PVAc/PLA30طي مدت زمان  1 sبه ترتیب  35/2 ،13/1و  50/4%و
طيمدت  5 sبهترتیب  84/1 ،75/4و  91/5%است.
طبق گزارش منابع ،بيشتربودن نسبت  E′glassy/E′rubberyنقش اساسی
را در رفتار حافظه شکلی مواد پلیمری ایفا میکند [ ]28،29و برای
دستیابی به خواص حافظه شکلی خوب ،زيادبودن این نسبت
ضروری است [ .]3،9،14،27مقدار این نسبت مدول بهطور عمده
بهوسيله درصد فاز سخت در نمونه تعیین میشود [ .]28،29در این
پژوهش ،با وجود و نيز افزایش مقدار  PLAدر آميخته ،هر دو مدول
ناحیه شیشهای ( )E′0°Cو ناحیه الستیکی ( )E′38°Cنسبت به PVAc
خالص افزایش یافته است (جدول  .)2اما این افزایش در  E′0°Cبیشتر
از  E′38°Cاست .در نتیجه ،با افزودن  30%وزنی ( PLAکه بهعنوان
فاز سخت درنظر گرفته شد) به آميخته ،مقدار  E′0°C/E′38°Cاز 422/4
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خواص مکانیکی و حافظه شکلی آميختههای پلی(وینیل استات)-پلی(الکتیک اسید)

		

(الف)

نشان داد ،نمونههای دارای مقادیر  PLAکمتر ،مقدار و سرعت
بازگشت شکلی كمتری دارند .آنها این پدیده را به کاهش مقدار
تنش داخلی و انرژی كشساني ذخیره شده در آميختهها با افزایش
مقدار فاز نرم (پلییورتان گرمانرم) نسبت دادند .افزون بر این ،نتایج
بررسیهای  Jeongو همکاران روی رفتار حافظه شکلی آميختههای
امتزاجپذیر پلییورتان گرمانرم-رزین فنوکسی نشان داد ،افزایش
مقدار قطعههاي سخت جزء پلییورتانی اثر بسیار مطلوبی روی
بازگشت شکلی آميختهها دارد [.]7

نتيجهگيري
در این پژوهش ،نمونههای  PVAc ،PLAو آميختههای مربوط با روش
ساده محلولی تهیه و ریزساختار آنها با  XRDو  AFMبررسی شد.
نتایج نشان داد ،دو جزء از آميخته دارای امتزاجپذیری خوبی هستند.
نتایج آزمونهای کشش و  DMTAنشان داد ،با افزایش مقدار ،PLA
استحکام کششی و مدول آميخته افزایش و بهطور همزمان درصد کرنش
کاهش مییابد .بهطوریکه استحکام کششی ،مدول یانگ و ازدیاد طول
آميخته  PVAC/PLA30به ترتیب  4/3و  208 MPaو  121%بود ،که
نشانگر بهبود خواص مکانیکی  PVAcدر مجاورت  PLAاست.
همچنین ،نتایج بررسی خواص حافظه شکلی نمونهها نشان داد،
آميختههای  PVAc/PLAخواص حافظه شکلی بهتری نسبت به
 PVAcخالص دارند .بهعنوان مثال ،با افزودن  30%وزنی  PLAبه
 ،PVAcمقدار بازگشت شکلی از  75/4%به  91/5%افزایش یافت.
بهبود شايان توجه مقدار و سرعت بازیابی شکلی به بيشتربودن انرژی
كشساني ذخیره شده در آميختهها نسبت داده شد که نیروي محرکه
زيادي برای بازیابی شکلی سریعتر و کاملتر فراهم میکند.
بهطور كلي ميتوان گفت ،آميخته حافظه شکلی تهیه شده در این کار،
با داشتن مزایایی نظیر استفاده از زیستپلیمرهای تجاری بهعنوان مواد
اولیه ،سهولت تهیه و خواص مکانیکی و حافظه شکلی خوب ،میتواند
بهعنوان گزینه مناسبی برای کاربردهای زیستپزشکی مطرح شود.
و

		

(ب)

شکل ( -9الف) تصاویری از مراحل بازیابی شکلی نمونه  PVAcو
(ب) نمودار درصد بازیابی شکلی نمونهها برحسب زمان بازیابی در
دمای .38°C

(برای  PVAcخالص) به  530/8افزایش یافته است .بنابراین پدیده
مزبور نشان میدهد ،طی مرحله تثبیت شکل موقت آميختهها ،مقدار
انرژی كشساني بیشتری میتواند در آنها (نسبت به  PVAcخالص)
ذخیره شود [ .]14،27،28درنتیجه ،نیروی بازگرداننده زيادي در
مرحله بازگشت شکلی فراهم شده و مقدار بازگشت شکلی آنها
افزایش مییابد [.]9،21،27-29
 Chenو همکاران [ ]3,27نیز بهبود رفتار بازگشت شکلی مشابهی
را با افزایش مقدار فاز  PLAدر آميخته ( PLA/ENRالستیک طبیعی
اپوکسیددارشده) مشاهده کردند .همچنین در پژوهش دیگري ،نتایج
آزمونهای حافظه شکلی روی آميختههای پلییورتان گرمانرم ،]21[ PLA-
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