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ypothesis: Due to the unique properties of shape memory polymers (SMPs)
including low density, good price, high deformability, reproducibility,
molecular tailoring and good processing many applications have found for
these materials in different fields. Shape memory properties of the nanocomposite
samples based on polyurethane/graphene nanoplatelet (GNp) were investigated. The
improvement in performance of SMPs by adding graphene nanoplatelet is the main
hypothesis of this study.
Methods: At first, two types of polyurethane were synthesized using different
formulations (for obtaining the samples with different hard segments) and then
nanocomposites samples including GNp were produced through solution method.
Two different polyurethanes with hard segment contents of 23.9% and 24.4% were
synthesized. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron
microscopy (SEM), differential scanning calorimetry (DSC), shape fixity and shape
recover values of the samples (as indices of shape memory properties) were employed
to characterize the synthesis of polyurethane and performance of shape memory
behavior of the nanocomposites.
Finding: The FTIR spectra showed that the formation of polyurethane was
successfully accomplished. The SEM micrographs confirmed the good dispersion
of nanoparticles in the matrix and there were no agglomerations and aggregation of
particles. No characteristics peaks (crystallization and melting peaks) were observed
in DSC thermograms for samples based on toluene di-isocyanate which means
the synthesized polyurethane was fully amorphous without crystalline and regular
regions. While the samples based on hexamethylene di-isocyanate showed the regular
and crystalline regions. Shape fixity and shape recover values of the samples were in
the range of 70-90%. These indices were increased by GNp addition.

(*)To whom correspondence should be addressed.
E-mail: i.ghasemi@ippi.ac.ir
Please cite this article using:
Farhadbeigi N., Ehsani Namin P., Ghasemi I., and Ehsani M., Shape Memory Properties of Polyurethane/Graphene Nanoplatelet
Nanocomposite, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 32, 31-42, 2019.

مقاله پژوهشي

قابل دسترس در نشانیhttp://jips.ippi.ac.ir :

مجله علوم و تکنولوژی پلیمر،
سال سیو دوم ،شماره 1
صفحه 1398 ،31-42
ISSN: 1016-3255

Online ISSN: 2008-0883
DOI: 10.22063/JIPST.2019.1633

خواص حافظه شكلي نانوكامپوزيت پلييورتان-
نانوصفحه گرافن
نويد فرهادبيگي ،1پروين احساني نمين ،2اسماعيل قاسمي ،*1مرتضي احساني

1

 -1تهران ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،پژوهشکده فرایند ،گروه پالستیک ،صندوق پستی 14975-1122
 -2تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران شمال ،دانشكده شيمي ،صندوق پستي 19585-936
دريافت  ،1397/4/16پذيرش1397/11/24 :

چکیده

واژههای کلیدی

نانوكامپوزيت پلي يورتان-
نانوصفحه گرافن،
سنتز،
خواص حافظه شكلي،
تبلور،
شكلشناسي

فرضيه :به دلیل خواص منحصر بهفردی از قبیل چگالی کم ،قیمت مناسب ،تغییرشکلپذیری زیاد و
فراوشپذیری آسان ،پلیمرهای حافظه شکلی کاربردهای بسیار زیادی را در صنایع مختلف پیدا
کردهاند .در این پژوهش ،خواص حافظه شکلی نانوکامپوزیتهای بر پایه پلییورتان-نانوصفحه
گرافن بررسی شده است .فرضيه اصلي در اين پژوهش بهبود عملكرد حافظه شكلي با افزودن
نانوصفحههاي گرافن بود.
روشها :ابتدا ،دو نمونه پلییورتان با فرمولبندهای مختلف براي تهيه نمونهها با قطعههاي سخت
مختلف سنتز شدند .سپس ،نانوکامپوزیت داراي گرافن از آنها با روش محلولی تهیه شد .دو
ساختار متفاوت از پلییورتان با ترکیب درصدهاي متفاوت فاز سخت مختلف ( 23/9و  )24/4%تهیه
شدند .آزمونهاي طیفنمايي زیرقرمز تبدیل فوریه ( ،)FTIRمیکروسکوپي الکترون پويشي (،)SEM
گرماسنجي پويشي تفاضلي ( ،)DSCبازيابي و ثبات شكلي (بهعنوان شاخصهاي عملكرد حافظه
شكلي) براي بررسي سنتز و خواص پلييورتان و رفتار حافظه شكلي نمونهها بهكار گرفته شدند.
يافتهها :طيفهاي  FTIRنشان داد ،پلییورتان با موفقیت سنتز شده است .ريزنگارهاي SEM
پراكنش خوب نانوصفحههاي گرافن را در ماتريس پلییورتان تأييد كرد كه تقریب ًا عاری از وجود
کلوخهها و انبوهش ذرات بودند .هیچ پيكمشخصهای از ذوب و تبلور در دمانگاشتهاي  DSCبراي
نمونههاي پلییورتان بر پایه تولوئن دیایزوسیانات دیده نشد .بدين معني كه پلییورتان سنتزشده
بدون ساختارهای بلوری و منظم بوده و کام ً
ال بيشكل است .در حالی که نمونههای پلییورتان بر پایه
هگزامتیلن دیایزوسیانات پیکهای مشخصی در هر دو مرحله رفت و برگشت آزمون  DSCنشان
دادند که میتواند حاكي از جدایي فاز بارز بین نواحی سخت و نرم و تشکیل ساختار بلوری باشد.
مقادیر بازیابی و ثبات شکلی نمونهها در محدوده  70-90%بود .مقایسه این مقادیر برای نمونههای
خالص و نانوکامپوزیت نشان داد ،با افزایش نانوصفحههاي گرافن قابلیت بازیابی و ثبات شکلی بهبود
يافته است.
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خواص حافظه شكلي نانوكامپوزيت پلييورتان-نانوصفحه گرافن

در سالهاي اخير پليمرهاي حافظه شكلي از رشد شايان توجهي
برخوردارند .اين موضوع به دليل خواص منحصر بهفرد آنها از قبيل
چگالي كم ،قيمت مناسب ،تغييرشکلپذيري زیاد و فراوشپذيري
آسانتر در مقايسه با ساير مواد مصرفي در اين زمينه 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 دائمي تغييرشكل دهند .بهطور معمول،
در این سامانهها ابتدا شكل اوليه (دائمي) ماده با روشهاي فراورش
متداول همچون قالبگيري تزريقي و اكستروژن ايجاد ميشود.
سپس ،ماده در دمایی نزدیک به دمای انتقال شیشهای یا دمای ذوب
زير تنش کششی یا فشاری قرار ميگیرد و زير بار نيروي اعمالشده
به یکباره سرد ميشود (شكل موقت) .محصول نهايی شكل موقت
خود را حتی پس از برداشتن نیروی خارجی تا زماني كه در دمای
كمتر از دمای انتقال قرار داشته باشد ،حفظ ميكند و به محض رسیدن
به دمای بيشتر از دمای انتقال ،به شکل دائمی خود برميگردد [.]4-6
از ميان پليمرهاي استفادهشده براي حافظه شكلي ،پلييورتان اهميت
ويژهاي دارد .وجود نواحي نرم و سخت تنظيمپذير ،كرنش بازگشتپذير
تا  ،400%خواص مكانيكي خوب و زيستسازگاري مناسب شايد
مهمترين داليل اهميت این ماده براي اين كاربرد باشند [.]7-9
پلييورتانها معموالً از واكنش بين پليال (بهعنوان فاز نرم) و
ايزوسياناتها (بهعنوان فاز سخت) توليد ميشوند و خواص آنها
به مقدار ،نوع و وزن مولكولي اين فازها بستگي دارد .روشهایی
که در سنتز پلییورتان بهكار گرفته ميشود ،عبارت از روشهاي
پیشپلیمری ،نیمهپیشپلیمری و تكمرحلهای است [.]10-12
بررسي خواص حافظه شكلي پلييورتانها در مقاالت زيادي
گزارش شده است .در اكثر اين مقاالت سعي بر دستيابي به خواص
از پيشتعيينشده با تنظيم نسبت پليال به ايزوسيانات بوده است .در
پي آن خواص حافظه شكلي حاصل از اين طراحي ساختاري مطالعه
شده است [ Kim .]13-16و همكاران [ ]17پلییورتانهایی از
پليكاپروالكتون ديال با سه وزن مولکولی 8000 g/mol ،4000 ،2000
به همراه متيلن ديفنيل ايزوسيانات و ا-4،بوتانديال ( MDIو )BDO
را سنتز و رفتار حافظه شکلی آنها را بررسی كردند .آنها گزارش
كردند ،با افزایش درصد و وزن مولکولی فاز نرم ،کرنش بازیابی
افزایش مییابد و افزایش شبکههای فیزیکی (بخشهای بلوری) دلیل
بازگشتپذیری خوب اين مواد عنوان شده است .همچنین گزارش
شد ،با ازدياد درصد فاز نرم مدول ناحيه شیشهای افزایش مييابد،
درحالیکه که مدول ناحيه الستيكي کاهش مییابد.

استفاده از پركنندههاي با مدول زياد (بهويژه در اندازههاي نانو)
ميتواند خواص مكانيكي پليمرها را بهبود داده 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 [ .]18-22در 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 كلوخهها از كارايي آنها بهشدت كاسته
ميشود [ .]23،24كرامتي و لشگري [ ]25،26استفاده از اين نانوذرات
را در سامانههاي حافظه شكلي پليالكتيك اسيد گزارش كردند .نتايج
آنها نشان داد ،وجود اين نانوذرات مقدار بازگشتپذيري و قابليت ثبات
شكلي را به نحو چشمگيري بهبود ميدهد.
در پژوهش حاضر ،دو نمونه پلييورتان با فرمولبنديهاي مختلف
سنتز شد .سپس ،نانوكامپوزيت داراي گرافن از آنها به روش محلولي
تهيه شد .هدف اصلي اين پژوهش ،طراحي دو ساختار متفاوت از
پلييورتان با تركيب مختلف از فاز سخت و اثر آن بر خواص حافظه
شكلي با و بدون وجود نانوذرات گرافن بوده است.

تجربی
مواد

از پليكاپروالكتون با نام تجاري  capa 2302محصول شركت
 Perstorpبا وزن مولكولي  3000 g/molبهعنوان فاز نرم استفاده شد.
تولوئن دیایزوسیانات از شرکت  Sigma-Aldrichخریداری شد .این
ماده به شكلهاي مختلف عرضه میشود و نوع استفادهشده در این
پژوهش ،نوع فنی یا  80/20شامل  80%وزنی ایزومز  2,4-TDIو 20%
وزنی  2,6-TDIبود.
هگزامتیلندیایزوسیانات ( )HDIنيز از شرکت  TDآلمان تهيه شد.
-4،1بوتانديال بهعنوان یکی از چهار ایزومر موجود با گروههای
عاملی انتهایی الکلی از شرکت  Merckخریداری شد .گرافن
استفادهشده نوع  750-cبا قطر متوسط  ،10-5 nmضخامت  4 nmو
سطح ويژه  300 g/m2محصول شرکت  XG-Scienceآمريكا بود.
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دستگاهها

دستگاه فراصوت  BANDELINمدل
ساخت آلمان ،طیفسنج  FTIRمدل  ISF 48ساخت شرکت Bruker
آلمان ،گرماسنج پويشي تفاضلي ( Todelo Mettler )DSCمدل
 DSC1ساخت سوئیس ،دستگاه آزمون دینامیکي مکانیکی مدل
 Tritec DMA 2000ساخت شرکت  Triton Technologyانگلستان،
میکروسکوپ الکترونی پویشی ساخت شركت  TESCANچک و
دستگاه آزمون دینامیکی مکانیکی  Mettler Toledoمدل DMA1
ساخت سوئیس برای انجام آزمون حافظه شکلی بهكار گرفته شد.
SONOPULS HD 3200

و

روشها
سنتز پلييورتان

در اين مطالعه ،براي سنتز پلييورتان و نانوكامپوزيتهاي آن از روش
پيشپليمري (مطابق جدول  )1استفاده شد .مشخص شده است ،براي
داشتن خواص حافظه شكلي مناسب ،حداقل به مقدار  10%از فاز
سخت نياز است [ .]27مقادیر مواد گزارششده در اين جدول براساس
سنتز  50 gاز دو محصول متفاوت پلییورتان (ایزوسیاناتهای
متفاوت) با روش پیشپلیمري است .درصد وزنی قطعه سخت به
نسبت وزنی مجموع وزن دیایزوسیانات و زنجیرافزای بهکار رفته
در سنتز  1 molزنجیر بر وزن کل آن زنجیر مطابق معادله ( )1است:
) (n NCO × w NCO ) + (n BDO × w BDO
) (n NCO × w NCO ) + (n BDO × w BDO ) + (n PCL × w PCL

()1

= %HS

در اين معادله nNCO ،موالریته دیایزوسیانات و  WNCOوزن مولکولی
آن nBDO ،موالریته زنجیرافزا و  WBDOوزن مولکولی آن و nPCL
موالریته پلیال و  WPCLوزن مولکولی آن است.
فرایند سنتز درون بالن تهگرد سهدهانه با ظرفیت  100 mLانجام
شد .دهانههای بالن به ترتیب برای ورود جریان گاز نیتروژن ،نصب
چگالنده و ورودی مواد اولیه در مرحله دوم بهکار گرفته شدند .کل
فرایند سنتز در دمای ثابت انجام شد .بدين منظور ،حمام روغن

سیلیکون و گرمكن صفحهاي بهكار گرفته شد .برای همزدن و اختالط
مواد اولیه نیز از همزن مغناطیسی استفاده شد .در فرمولبندي اول،
مقدار معین پليال پس از ذوبشدن در دمای  60°Cداخل بالن ریخته و
 TDIبه آن اضافه شد و تحت همزن مغناطیسی و جریان نیتروژن
قرار گرفت .دمای حمام نیز روی  75°Cتنظیم و بهمدت  90 minبه
همین حالت واکنش انجام شد .ترکیبی که در آخر این مرحله بهدست
آمد ،پیشپلیمر بود .پس از مدت زمان مزبور BDO ،از دهانه سوم به
مقدار معلوم اضافه شده و آميزه با سرعت زياد همزدن بهمدت 5 min
مخلوط شد .طی این مدت ،گرانروی مخلوط پيوسته افزایش يافت و
گرمای زیادی آزاد شد .برای جلوگیری از ژلشدن کل مخلوط،
گرمکن خاموش شد تا واکنش با گرمای خود پیش رود .در نهايت،
بالن از سامانه جدا و ترکیب حاصل در قالب تفلونی ریخته شد .مواد
حاصل بهمدت  12 hدرون گرمخانه با دماي  75°Cقرار گرفت تا
سنتز تکمیل شود .کل فرایند سنتز برای فرمولبندي دوم نیز با دو
تفاوت به همین ترتيب بود .در اين حالت ،زمان الزم برای تشکیل
پیشپلیمر حدود  4 hو  30 minبود و دمای حمام نیز روی 85°C
تنظیم شد.
تهیه نانوکامپوزیت پلییورتان-گرافن

ابتدا گرافن با نسبت وزنی  0/5 mg/mLدر حالل  DMFپخش شد و
بهمدت  24 hبا استفاده از همزن مغناطیسی همزده شد تا به حالل
فرصت داده شود که بین صفحههاي گرافن نفوذ کند .سپس ،مخلوط
مزبور بهمدت  30 minدر معرض امواج فراصوت با توان 80 W
قرار گرفت .گفتني است ،ظرف محتوی مخلوط حالل-گرافن باید
درون حمام یخ قرار داده میشد تا گرمای ایجادشده بهوسيله امواج
فراصوت را دفع كند و از بروز آسیب به دستگاه و تخریب مواد
جلوگیری شود.
برای ساختن فیلم نانوکامپوزیتي ابتدا مقدار مدنظر از پلیيورتان با
نسبت  1به  4در حالل  DMFبا دمای  120°Cحل شد .سپس ،به
 4%وزنی از پلییورتان حاصل از گرافن بهدست آمده از بخش قبل

جدول  -1مقادیر الزم از مواد اولیه برای سنتز  50 gپلییورتان خام با دو فرمولبندي.

Table 1. The required amounts of raw materials for synthesis of 50 g of raw polyurethane in two formulation.

(Amount )g
38.04

Formulation 2
Capa 2302

(Amount )g
37.81

Formulation 1
Capa 2302

Molality
1

Raw materials
Polyol

8.53

HDI

8.78

TDI

4

Diisocyanate

3.43

BDO

3.40

BDO

Chain extender
3
Percentage of hard segments

23.9

34

24.4
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اضافه و در  10 gحالل  DMFپراکنده شد .سپس ،محلول با استفاده
از دستگاه فراصوت با توان  ،40 Wبهمدت  10 minدرون حمام
یخ تحت فرایند قرار گرفت .در مرحله آخر ،هر دو محلول درون
ظرف سومی روی گرمكن صفحهاي مجهز به همزن مغناطیسی با
سرعت زياد بهمدت  5 minمخلوط شده و در نهایت داخل ظرف
تخلیه شدند .ظرف نیز بهمدت  24 hدرون گرمخانه بدون فن و
دمای  75°Cباقی ماند تا با حذف حالل ،فیلمي با ضخامت حدود
 200-300 mmبرای انجام آزمونهاي مدنظر تشکیل شود .در نهايت،
چهار نمونه با مقادیر مطابق جدول  2ساخته شدند تا تفاوت بین
ساختار پلییورتانهای سنتزشده با ایزوسیاناتهای متفاوت و اثر
افزودن نانوذرات گرافن به آنها بررسی شود.

دو شاخص اصلی بازيابي شكلي ( )Rrو ثبات شکلي ( )Rfبهكار
گرفته شد .در این آزمون ،فیلم نازکی از نمونه در دمای محيط زير
تنش قرار گرفت و به مقدار مدنظر ( )eloadدر آن کرنش ايجاد شد.
سپس ،نمونه زير تنش تا دمای كمتر از  Tgسرد شد .در مرحله بعد،
تنش از روی نمونه برداشته شد و در نهايت دما دوباره افزایش يافت
تا به دمای اولیه برگردد .در انتهای این مرحله ،نمونه کرنش  erecرا
نشان میدهد .با استفاده از معادلههای ( )2و ( )3شاخصهاي بازيابي و
ثبات شكلي محاسبه شد:
				
()2
			
()3

شناسايي

برای بررسی و تأیید سنتز پلییورتانهاي بهدستآمده ،آزمون
طیفسنجی زيرقرمز تبدیل فوریه بهكار گرفته شد .به دلیل ضخامت
زیاد فیلم تهیهشده از پلییورتان ،از روش بازتاب کلي ضعیفشده
( )ATRبرای شناسایی گروههای عاملی شاخص یورتانی استفاده
شد .طیفسنجی در محدوده عدد موجي بین  550و 4000 cm-1
با تفکیکپذیری  0/4 cm-1انجام شد .آزمون گرماسنجي پويشي
تفاضلي ( )DSCدر بازه دمایی  -100-200°Cزير جو نیتروژن با
سرعت گرمادهي  10°C/minدر سه مرحله رفت و برگشت و رفت
انجام شد .آزمون دینامیکی مکانیکی نمونهها به شيوه کششی با بسامد
 1 Hzو سرعت گرمادهي  5°C/minدر محدوده دمای  -100°Cتا
 80°Cانجام شد.
برای بررسی سطح شکست نمونههای تهیهشده از میکروسکوپ
الکترونی پویشی استفاده شد .بدین منظور ،ابتدا نمونهها بهمدت 10 min
درون نیتروژن مایع قرار داده شدند و پس از شکستهشدن و پوششدهی
با طال تحت آزمون قرار گرفتند .آزمون حافظه شکلی براي محاسبه
جدول -2ترکیب درصد مواد اولیه براي سنتز  3 gاز نمونه مدنظر.

Table 2. Composition of raw materials for synthesis 3 g of
desired sample.
Graphene

HDI

TDI

Capa 2302

)(wt%
0

)(g
0

)(g
0.548

)(g
2.25

TDPU

0

0.53

0

2.26

HDPU

0.12

0

0.548

2.25

GTDPU

0.12

0.53

40

2.26

GHDPU

Sample

R f = 100% × e/e load
R r = 100% × (e − e rec ) /e load

برای انجام آزمون حافظه شکلی از دستگاه آزمون دینامیکی مکانیکی
استفاده شد .با اینکه دستگاه مزبور برای انجام آزمونهای دینامیکی
مکانیکی طراحی شده ،اما انعطاف رابط کاربری آن امكان طراحی
دستوركاري را برای سنجش خواص حافظه شکلی مواد در اختیار
قرار میدهد .نمونه استفادهشده در این آزمون فیلم نازکي با ضخامت
 200-300 mmبود .محدودیت فکهای دستگاه در جابهجایی به
مقدار  ،1 mmمقدار کرنش القایی را محدود كرد .بنابراين ،فاصله
فکها به مقدار  2 mmتنظیم شد تا کرنش حداکثری  50%ایجاد شود.

نتایج و بحث
شكل  1طيفهاي  FTIRدو نمونه پلییورتان سنتزشده  TDPUو
 HDPUرا در محدوده عدد موجي  650 cm-1تا  3650 cm-1نشان
ميدهد .هدف از انجام این آزمون ،تأیید سنتز انجام شده بود .برای
تشخیص پيكهای مشخصه پلییورتان نیز از مراجع استفاده شد [.]28
همانطور كه در شکل  )a( 1ديده ميشود ،پیک پهن در ناحيه
 3332 cm-1مربوط به ارتعاشهاي کششی پیوند  N-Hیورتانی و
گروههای  O-Hالکلی بوده که اکثرا ً دارای پیوندهای هیدروژنی
هستند .پیک بزرگی که در  1720 cm-1ظاهر شد ،به دلیل ترکیب
گروه کربونیل یورتانی ( )NH-CO-Oو کربونیل استری ()-CO-O
بود .همچنین ،پیکی در  1537 cm-1ظاهر شد که مربوط به ارتعاش
کششی گروه  C-Nبود و با ارتعاش خمشی خارج از صفحه گروه
 N-Hیورتانی ترکیب شد .ارتعاش کششی پیوند استری  C-Oنیز
پیکي در  1218 cm-1ایجاد کرده است .با توجه به پیکهای شاخص
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)(a) 								(b

شكل -1طيفهاي  FTIRنمونهها TDPU )a( :و (.HDPU )b
و

و

گروههای یورتانی ارائهشده در مراجع ،پیکهای ظاهرشده در اين
طیف وجود پیوندهای یورتانی و سنتز موفق پلییورتان بر پایه
تولوئن دیایزوسیانات را تأیید كرد .به همين ترتيب ،پیکهای
شاخص پیوندهای یورتانی در شكل  )b( 1نيز شاهدي بر سنتز موفق
پلییورتان بر پایه هگزامتیلن دیایزوسیانات است.
شكلشناسي نانوذرات بهكمك تصاوير  SEMبررسي شد .شكل 2
ريزنگارهاي  SEMنمونه  GTDPUرا با بزرگنماييهاي مختلف نشان
ميدهد .در اين تصاوير نانوصفحهها به شكل نقاط سفيد در ماتريس
پلييورتان ديده ميشوند و با نگاهي گذرا ميتوان متوجه شد ،توزيع و
پراكنش مناسبي از اين ذرات شكل گرفته است .با وجود اين ،بهنظر
ميرسد ،مقدار كمي كلوخه نيز به علت برهمكنش بسيار قوي اين
ذرات نسبت به يكديگر تشكيل شده است .همانطور كه در شكلهاي
با بزرگنمايي بيشتر مشخص است ،صفحههاي گرافن بهطور كامل
از هم جدا نشدهاند و به حالت چنداليه هستند .اين مطلب بيانگر آن

)(d

			

			)(c

Fig. 1. FTIR spectra of samples: (a) TDPU and (b) HDPU.

است كه پلييورتان بهسختي ميتواند در ميان اليههاي گرافن جاي
گيرد .در بعضي موارد مقداري شكست نيز در صفحههاي گرافن ديده
ميشود كه ميتواند بهدليل جريان برشي اعمالشده حين اختالط
مواد و اعمال انرژي فراصوت به نمونهها باشد .در اين ريزنگارها،
بخشهايي از صفحههاي گرافن نيز ديده ميشود که بهدلیل داشتن
برهمکنش مطلوب با ماتريس پلییورتان ،در برابر تنش واردشده
مقاومت كردند و هنگام شکستن نمونه از جاي خود خارج نشدند.
اگر برهمکنش بین پلیمر و گرافن قوي نبود ،صفحههاي گرافن در اثر
نیروي واردشده از محل استقرار خود خارج میشدند و جاي خالی
آنها در تصاویر ديده میشد.
در شکل  3دمانگاشتهاي مراحل گرمادهي مجدد و سرمايش
آزمون  DSCبرای دو نمونه  TDPUو  GTDPUنشان داده شده است.
هر چند كه اين آزمون تا دماي  160°Cانجام شده است .اما همانطور
كه مشخص است ،هيچ قله مشخصهاي از ذوب و تبلور در نمونه

				 )(a

			 )(b

شكل  -2ريزنگارهاي  SEMنمونه  GTDPUبا بزرگنماييهاي مختلف 15kx )c( ،2kx )b( ، 1kx )a( :و (.35kx )d
و

1

و

و

و

و

و

Fig. 2. SEM micrographs of GTDPU sample in different magnifications: (a) 1kx, (b) 2kx, (c) 15 kx, and (d) 35kx.
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پلییورتان بر پایه تولوئن دیایزوسیانات ديده نميشود و بهنظر ميآيد
این پلیمر فاقد ساختارهای بلوري و کام ً
ال بيشكل است .این موضوع
ميتواند دلیلی بر ادغام قطعههای سخت و نرم (دیایزوسیانات و
پلیکاپروالکتون) زنجیرها در یکدیگر و نبود جدایي فاز در آنها
باشد [ .]29دلیل این بینظمی ،نبود تقارن و وجود ممانعت فضایی
در ساختار زنجیر پلییورتان  TDPUاست .در زمان سنتز پلییورتان،
هر واحد پلیکاپروالکتون با واحدهای تولوئن دیایزوسیانات احاطه
میشود .با توجه به تقارن ساختمان پلیکاپروالکتون و نبود تقارن
در ساختار ایزومر غالب  -4،2تولوئن دیایزوسیانات استفادهشده،
قطعههای نرم و سخت هر زنجیر نمیتوانند در کنار بخشهای همنام
زنجیرهای دیگر قرار گرفته و واحدهای بلوری تشکیل دهند.
نكته ديگري كه در اين شكل ميتوان به آن اشاره كرد ،بيشتربودن
دمای انتقال شیشهای نانوكامپوزيت  GTDPUدر مقایسه با نمونه
خالص  TDPUاست Liao .و همکاران [ ]30در پژوهشي دلیل
افزایش دمای انتقال شیشهای را به برقراری برهمکنشهای قوی
کوواالنسی و غیرکوواالنسی در سطح مشترک صفحههاي گرافن و
زنجیرهای پلیمر نسبت دادند.
برهمکنشهای مزبور به دلیل زيادبودن سطح صفحههاي گرافن (که
یکی از امتیازات این نانوذره است) ،بسیار فراگیر است و باعث بروز
محدودیتهاي زیادی در تحرک زنجیرهای حاضر در سطح مشترک
میشود .زنجیرها برای جبران این محدودیتها در حرکت به انرژی
بیشتری نیاز دارند و آن انرژی را در سطوح بيشتر دما تأمین میكنند
كه به افزايش دمای انتقال شیشهای منجر ميشود [.]30
شکل  4دمانگاشتهاي مراحل گرمايش مجدد و سرمايش آزمون
 DSCنمونههای پلییورتان بر پایه هگزامتیلندی ایزوسیانات ( HDPUو

 )GHDPUرا نشان ميدهد .پیکهای مشخصی در هر دو قسمت رفت و
برگشت دیده میشود .این قلهها ميتوانند نشانگر جدایي فاز بارزی
بین قطعههاي سخت و نرم در نمونه  HDPUو تشكيل ساختار بلوري
در آن باشند .به دلیل خطیبودن مولکول هگزامتیلن دیایزوسیانات و
تقارن زياد آن ،زنجیرهای پلییورتان  HDPUبهراحتی میتوانند
قطعههای نرم و سخت خود را در کنار نواحی همنام زنجیرهای
همسایه قرار داده و نواحی نرم و سخت متمایز از هم تشکیل دهند و
در نهایت واحدهای بلوری در پلییورتان حاضر تشکیل شود [.]29
با توجه به دمانگاشت ،نمونه  HDPUسه پیک متمایز نشان میدهد.
پیک اول در بازه دمایی  20-60°Cظاهر شده كه به از هم پاشیدگی
نظم کوتاهبرد در نواحی سخت بهوسیله تنشزدايي در دمای معمولي
نسبت داده شد .پیک دوم در محدوده  100-130°Cديده شد كه به
ازبینرفتن نظم دوربرد نواحی سخت اشاره دارد .در نهایت ،پیک سوم
در ناحیه  130-160°Cديده شد که به ذوب ريزبلورهای باقیمانده
در نواحی سخت مربوط است [ .]31در دمانگاشت رفتوبرگشت
نمونه  GHDPUچند مطلب قابل اشاره است .مطلب اول ،کوچکتر و
پهنترشدن پیکهای نمونه  GHDPUنسبت به نمونه خالص HDPU
است Liao .و همکاران در پژوهشي [ ]30علت این موضوع را
مزاحمت ایجادشده بهوسیله صفحههاي گسترده گرافن در تشکیل
نواحی مجزای نرم و سخت بيان كردند كه در پي آن گستردگی نواحی
مزبور کمتر ميشود و ضخامت بلورها نیز در اثر همین بینظمیها
کاهش مییابد .در واقع ،صفحههاي گرافن بهعنوان مانعی برای رشد
بلورها عمل کرده و از بههمپیوستن دامنههای کوچکتر برای تشکیل
دامنههای بزرگ جلوگیری میكنند .بنابراين ،با داشتن دامنههای
کوچکتر بلور که اندازههای مختلفی نیز دارند ،پیکهای پهنتر با
مقادیر کوچکتر ديده میشوند [ .]32پدیده دوم ،کاهش دمای ذوب

شكل  -3دمانگاشتهاي مراحل گرمايش مجدد و سرمايش آزمون
 DSCبراي نمونههاي  TDPUو .GTDPU

شكل  -4دمانگاشتهاي مراحل گرمايش مجدد و سرمايش آزمون
 DSCبراي نمونههاي  HDPUو .GHDPU

Fig. 3. DSC thermograms of cooling and reheating steps for
TDPU and GTDPU samples.

Fig. 4. DSC thermograms of cooling and reheating steps for
GHDPU and HDPU samples.
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جدول  -3دادههاي آزمون  DSCبرای نمونهها.

Table 3. DSC test data of the samples

)Tc (°C

Heat of fusion

Heat of

()J/g

)crystallization (J/g

28.3

41.05

34.28

HDPU

34.97

30.25

GHDPU

-

TDPU

-

GTDPU

)Tm (°C

)Crystallization (%

)Tg (°C

17

-47.5

19.6

12

-42.4

16.5

26.8

-

-30.2

-

-

-

-

-20.5

-

-

-

بلور در اين نمونه نسبت به نمونه خالص است Liao .و همکاران []30
دلیل این کاهش را بروز تغییرات شكلشناسي پلییورتان گزارش
كردند .از جمله این تغییرات میتوان به نقایص القایی در ساختار
بلورها و کاهش ضخامت الیههای بلور بهوسيله صفحههاي گرافن
نام برد.
پدیده سوم ،افزایش دمای انتقال شیشهای نسبت به نمونه خالص
است .البته مقدار افزایش دمای انتقال شیشهای براي نمونه GHDPU
نسبت به نمونه  HDPUدر برابر افزایش ديدهشده در نمونه GTDPU
نسبت به  ،TDPUکمتر است .باید توجه داشت ،نمونههای  HDPUو
 TDPUبه ترتیب نیمهبلوري و بيشكل هستند .بنابراين زمانی که
صفحههاي گسترده گرافن به نمونه  HDPUاضافه شود ،بر اساس
پدیده اول باعث کاهش بلورینگی ميشود و از افزایش دمای انتقال
شیشهای جلوگیری میکند .از سوي دیگر ،صفحههاي گرافن چنان
گستردهاند که با ایجاد مانع برای تحرک زنجیرهای پلیمری ،دمای
انتقال شیشهای را افزایش میدهند .روبهروشدن این دو پدیده با هم و
غلبه هر يك از آنها بر دیگری باعث تغییرات کمتري در دمای
انتقال شیشهای نمونه  GHDPUنسبت به نمونه  GTDPUشده است.
افزایش دمای انتقال شیشهای در نمونه  GTDPUنسب به GHDPU
به صورت دیگری نیز توضیحپذير است .پديده اول ،ایجاد ممانعت
فضایی صفحههاي گرافن برای تحرک زنجیرهای پلییورتان و
افزایش انرژی الزم براي تحرک آنها که موجب افزایش دمای انتقال
شیشهای میشود .پدیده دوم مؤثر در افزایش دمای انتقال شیشهای،
ایجاد بلورهای ریز در اطراف صفحههاي گرافن است .در واقع،
گرافن بهعنوان عامل خارجی هستهگذار عمل كرده و نواحی بلوري
بسیار کوچکی را در اطراف خود ایجاد ميكند که در نهایت به مقدار
ناچیزی دمای انتقال افزایش مییابد.
در جدول  3درصد بلورینگی ،دماهای انتقال شیشهای ( ،)Tgتبلور
( )Tcو ذوب ( )Tmو گرماهای ذوب و تبلور برای تمام نمونهها آمده
38
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است .افزودن تقویتکنندهها بهويژه نانوذرات به پلیمر باعث تغییر
رفتار كشساني سامانه میشود .از ویژگیهای پليمر که در رفتار حافظه
شکلي آن حائز اهميت بسيار زيادي بوده ،مدول كشساني نمونه در
ناحيه شیشهای است .مدول بيشتر در ناحیه شیشهای باعث افزایش
مقدار تثبيت شکل موقت ( )Rfدر چرخه سرمایشی و مدول بيشتر
در ناحیه الستیکی شده كه به بهبود بازگشتپذیری ( )Rrدر چرخه
گرمایشیِ آزمون حافظه شکلی منجر میشود .از اینرو الزم است،
خواص مکانیکی سامانه و ارتباط آن با خواص حافظه شکلی بررسی
شود .بدين منظور از آزمون  DMTAاستفاده شد .شكل  5تغييرات
مدول ذخيره و ضريب اتالف نمونهها را نشان ميدهد .همانطور
كه در شكل  )a( 5مشخص است ،مدول ذخیره نمونههای بدون
نانوصفحههاي گرافن با افزایش دما تا دمای انتقال شیشهای ناحیه نرم
( ،)Tgsكاهش چشمگیري نشان ميدهد .در این دما به علت نرمشدگی
کلی زنجیر و امکان تحرک بیشتر ،مدول كاهش مييابد تا به دمای
انتقال شیشهای ناحیه سخت ( ،)Tghیا دمای ذوب نمونه برسد .اما
در نمونههای نانوکامپوزیت ،افزایشي در مقادير مدول و دمای انتقال
شیشهای  Tgsاتفاق میافتد Lee .و همکاران [ ]33دلیل این اتفاق را
در افزودن نانوذرات به ماتريس پلیمری و ایجاد برهمکنش مطلوب
بین آنها میدانند .با توجه به مدول زياد نانوصفحههاي گرافن و
برهمکنش خوب آن با ماتريس پلیمری (در صورت وجود) ،میتوان
افزایش مدول ذخیره را مشاهده كرد.
در آزمون  ،DMTAهرچند كه قله ضريب اتالف با مقدار دماي
انتقال شيشهاي متفاوت است .اما در بسياري از موارد پيک ظاهرشده
در نمودار ضريب اتالف را بهعنوان دماي انتقال شیشهای درنظر
میگیرند [ .]34همانطور كه در شكل  )b( 5و جدول  4مشخص
است ،در نمونههای داراي گرافن پیک اتالف به دمای بيشتر انتقال
مييابد و مقدار پیک نمونههای داراي گرافن نيز افزایش یافته است.
همانطور که میدانید ،دماي  Tgبازتابي از حرکت گرانرو زنجيرهاي
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)(b

								 )(a

شکل  -5منحنيهاي  DMTAنمونهها.

			

Fig. 5. DMTA curves of the samples.

پليمري است و زنجیرهاي پليمري براي حرکت به انرژي و فضاي
خالي نياز دارند .پس هر عاملي که انرژي يا فضاي در دسترس
زنجیرها را براي حرکت محدود کند ،به تغيير دماي  Tgنيز منجر
میشود .وجود نانوصفحههاي گرافن در ميان زنجیرهاي پليیورتانی و
برهمکنشهای موجود ميان آنها با کاهش فضاي آزاد موجود ميان
زنجيرها ،باعث کندشدن حرکت زنجیرهاي پلییورتان میشود .از
اینرو ،انرژي بيشتري براي به حرکت درآوردن اين زنجیرها الزم
است که موجب افزايش دماي انتقال شیشهای در اين ناحيه ميشود.
شكل  6نمونه منحني تغييرات دما ،كرنش و تنش را براي نمونههاي
 TDPU ،GHDPU ،HDPUو  GTDPUنشان ميدهد .افزون بر اين،
با استفاده از معادلههاي گفتهشده در بخش تجربي (معادلههاي  2و )3
مقادير بازیابی شکلي ( )Rrو ثبات شکلي ( )Rfنيز محاسبه و در
جدول  5آمده است .با مقايسه مقادير  Rrبرای نمونههای خالص و
نانوکامپوزیت ميتوان متوجه شد ،با افزايش گرافن قابلیت بازیابی
شکلي بهبود يافته است .این موضوع ميتواند به پراکنش مطلوب
نانوذرات در ماتريس پلیمری و افزایش مدول نانوکامپوزیت نسبت
داده شود .با افزایش مدول ،تنش بازگشت بیشتری بهدلیل تنش
كشسان ذخیرهشده در اختیار نانوکامپوزیت قرار میگیرد و نمونه

میتواند بیشتر از نمونه خالص شکل اصلی خود را بازیابي كند .ثبات
شکلي نیز در نمونههای نانوکامپوزیت نسبت به نمونههای خالص
افزایش یافته است .عامل تعیینکننده مقدار اين شاخص در ماده،
شبکهای پایدار و متمایز از نواحی سخت است تا در زمان بارگذاری و
اعمال کرنش در نمونه شکل خود را حفظ کند .هر قدر جدایي
فاز بین نواحی سخت و نرم بیشتر باشد ،اين شاخص بهتر ميشود.
نكته ديگر در اينجا وجود برگشتپذيري مناسب در نمونههاي
بدون نواحي بلوري است .بايد توجه داشت ،وجود نواحي سخت
در پلييورتان ميتواند بهعنوان نقطه اتكاي نواحي نرم عمل كند و
خاصيت برگشتپذيري را به همراه داشته باشد ،بهويژه هنگامي كه بر
اثر اعمال تنش يا شرايط دمايي ،زمينه جدايي فاز وجود داشته باشد.
از سوی دیگر ،با افزایش درصد وزنی نواحی سخت در کل نمونه،
ضریب  Rfنیز بیشتر میشود .در نمونههای نانوکامپوزیت با افزودن
گرافن ،درصد وزنی ناحیه سخت افزایش مييابد و باعث افزایش Rf
میشود .بايد توجه داشت ،به دلیل زيادبودن مقدار سطح مؤثرگرافن،
نواحی نرم بسیاری با آن درگیر شده و امکان تحرک خود را تا حد زیادی
از دست میدهند .این اتفاق باعث ناتوانایی آنها در تغییرشکل شده و

جدول  -4مقادير دماي انتقال شيشهاي ( )Tgنمونهها.

جدول  -5مقادير بازيابي شكلي ( )Rrو ثبات شكلي نمونهها (.)Rf
Table 5. Shape fixity (Rf) and shape recovery (Rr) values of

و

و

Table 4. The values of glass transition temperature (Tg) of the

the samples.

samples.
)Tg (°C

Sample

)Rr (%

)Rf (%

Sample

-39.4

HDPU

74

82.8

HDPU

-34.3

GHDPU

84

89

GHDPU

-20.25

TDPU

55.4

76.6

TDPU

-10

GTDPU

71

86

GTDPU
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شکل  -6منحنیهای دما-تنش-کرنش نمونههای حافظه شکلی:

( TDPU )c( ،GHDPU )b( ،HDPU )aو (.GTDPU )d
و

و

و

و

و

و

Fig. 6. Temperature-stress-strain curves for shape-memory samples: (a) HDPU, (b) GHDPU, (c) TDPU, and (d) GTDPU.

شکل اولیه آنها حفظ میشود ،در نهایت ثبات شکلي افزایش مییابد.
نکته ديگري که از جدول  5ميتوان دريافت ،اينكه افزایش
یکنواختي در شاخصهاي مزبور در نمونههای  GHDPUو GTDPU
ديده نميشود .شاخصهاي حافظه شکلی در نمونه نیمهبلوری
 GHDPUکمتر از نمونه  GTDPUبهبود يافته است .همانطور که
پيشتر اشاره شد ،مواد حافظه شکلی که دارای شبکهای پایدار از بلور،
اتصاالت عرضی فیزیکی یا شیمیایی باشند ،خواص حافظه شکلی
بهتری نشان میدهند .این برتری را ميتوان با مقايسه شاخصهاي

40

حافظه شکلی بین دو نمونه خالص  HDPUو  TDPUدريافت .اما
بايد توجه داشت ،با افزودن گرافن به پلییورتان ( HDPUهمانطور
ش یافته و
که در آزمون  DSCنیز ديده شد) قابلیت تبلور ماده کاه 
مقداری از ناحیه سخت به دلیل ممانعت فضایی صفحههاي گرافن
دچار بینظمی شده و وارد ناحیه نرم میشوند .چنین پدیدهای از
افزایش بیشتر شاخصهاي حافظه شکلی جلوگیری کرده و آنها
را در حدی كمتري متوقف میكند .البته بايد توجه داشت ،همچنان
خواص حافظه شكلي نمونه  GHDPUبهتر است.
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كه نمونههای پلییورتان بر پایه هگزامتیلن دیایزوسیانات پیکهای
 اين نتيجه.مشخصی در هر دو قسمت رفت و برگشت نشان دادند
ميتواند نشانگر جدايي فاز بارز بین نواحی سخت و نرم و تشكيل
 مقادير بازيابي و ثبات شكلي نمونهها در.ساختار بلوري باشد
 مقايسه اين مقادير برای نمونههای خالص و. بود70-90% محدوده
 با افزايش گرافن قابلیت بازیابی و ثبات،نانوکامپوزیت نشان داد
 برای نمونههای خالص وRr  با توجه به مقادير.شکلي بهبود يافته است
 با افزايش گرافن قابلیت بازیابی شکلي،نانوکامپوزیت مشخص شد
 این موضوع ميتواند به پراکنش مطلوب.نيز بهبود يافته است
نانوذرات در ماتريس پلیمری و افزایش مدول نانوکامپوزیت نسبت
 ضریب، با افزایش درصد وزنی نواحی سخت در کل نمونه.داده شود
. نیز بیشتر شدRf

نتيجهگيري
 دو نمونه پلييورتان بر پايه تولوئن ديايزوسيانات و،در اين پژوهش
 با استفاده از روش، پس از آن.هگزامتيلن ديايزوسيانات سنتز شدند
 پس.محلولي نانوكامپوزيت داراي نانوصفحههاي گرافن تهيه شد
 خواص حافظه،از شناسايي نمونههاي پلييورتان و نانوكامپوزيت
 نشانFTIR  بررسي نتايج آزمون.شكلي اين نمونهها نيز بررسي شد
 سنتز نمونههاي پلييورتان با موفقيت انجام شده است و دو،داد
. هستند24/4%  و23/9 نمونه تهيهشده داراي فاز سخت به مقدار
 پخش مناسب نانوذرات را ماتريس پلييورتانSEM ريزنگارهاي
 هيچ قله مشخصهاي از ذوب وDSC  براساس نتايج آزمون.نشان داد
تبلور در نمونه پلییورتان بر پایه تولوئن دیایزوسیانات ظاهر نشد و
ً این پلیمر بدون ساختارهای بلوري و کام
 در حالي.ال بيشكل است
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