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ypothesis: Design and synthesis of self-curable solutions containing
poly(ethylene glycol) (PEG) and polyhedral oligomeric silsesquioxane
(POSS) is a simple and economical method to enhance the physical and
mechanical properties of biodegradable PEG.
Methods: First POSS nanoparticles were treated with acryloyl chloride (AC) to
obtain POSS-AC nano-powder. In another reaction, PEG was copolymerized with
fumaryl chloride to prepare poly(ethylene glycol) fumarate (PEGF). POSS-AC was
subsequently dispersed in PEGF matrix in 1 and 2% (wt) in the presence and absence
of N-vinyl pyrrolidone as a reactive diluent. The obtained slurries were photocured by
blue light irradiation using camphorquinone as photoinitiator. The crystal structure,
dispersion quality, crosslink ability, mechanical, thermal and thermomechanical
characteristics of the prepared nanocomposites as well as crosslinked neat PEGF
were studied by XRD, TEM, equilibrium swelling, tensile, TGA and DMTA tests,
respectively.
Findings: The XRD pattern of nanocomposites did not show any sharp peak related
to the aggregation and agglomeration of the nanoparticles. TEM pictures revealed
good dispersion of POAA-AC nanoparticles with mean diameter within 10-50
nm range. Furthermore, the presence of POSS-AC and reactive diluent led to an
increase in the Tg of cured PEGF (as a blank system) from -16°C to a value in the
range of -13 to -3°C, gel content from 45% to 62-84%, storage modulus from 1.6 GPa
to 2.2-3.3 GPa, maximum decomposition temperature from 395°C to 408-432°C, and
Young's modulus from 0.46 MPa to 1.2-1.6 MPa. As a result, the nanocomposites
designed in this study exhibited good mechanical properties and fast curing which
would be considered as potential candidates for tissue engineering and biomedical
applications.
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چکیده

واژههای کلیدی
زیستتخریبپذیر،
رزین،
نانوکامپوزیت،
نورپختپذير،
پلی(اتیلن گلیکول)

فرضیه :طراحی و تولید محلولهای داراي پلی(اتیلن گلیکول) و سیلسسکوییاکسان اولیگومری
چندوجهي ( ،)POSSبا قابلیت شبکهایشدن درجا ،روش ساده و مقرون بهصرفهاي برای
تولید نانوکامپوزیتهای هيبريدي بهمنظور بهبود خواص فيزيكي و مكانيكي پلی(اتیلن گلیکول)
زیستتخریبپذیر است.
روشها :نخست ،نانوذرات  POSSبا آکریلویلکلرید عملآوري و نانوپودر  POSS-ACتهیه شد .در
ن گلیکول) فومارات ()PEGF
ن گلیکول) با فوماریل کلرید براي تهیه پلی(اتیل 
واکنشی دیگر ،پلی(اتیل 
وارد واکنش پلیمرشدن تراکمی شد .درستي واکنشهای انجامشده با آزمونهای  FTIRو GPC
تأیید شد .از پراكنش  1و  2%وزنی  POSS-ACدر  ،PEGFدر مجاورت  10%رقیقکننده -Nوينيل
پيروليدون ( )NVPو در نبود آن نمونههای مختلفی فرمولبندي شدند .سپس ،نمونهها براي پخت
با نور آبی در مجاورت کامفورکینون بهعنوان نورآغازگر و -N،Nدیمتیلآمینواتیل متاکریالت
بهعنوان شتابدهنده قرار گرفتند .پس از تهیه نانوکامپوزیتهای مدنظر ،اثر وجود و مقدار نانوذرات
 ،POSSوجود رقیقکننده و زمان پخت بر کیفیت پراكنش نانوذرات با آزمونهاي پراش پرتو X
( ،)XRDميكروسكوپي الكتروني عبوري ( ،)TEMتورم تعادلي ،كشش ،گرماوزنسنجي ( )TGAو
تجزيه گرمايي ديناميكي-مكانيكي ( )DMAبررسی شد.
یافتهها :در الگوي  XRDنانوکامپوزیت ،هیچ پیک تیزی ديده نشد که حاكي از انبوهش نانوذرات
باشد .عكسهاي  TEMپراكنش مناسب نانوذرات را با اندازه ذرات در محدوده  10-50 nmتأیید
کرد .نتایج آزمونها نشان داد ،وجود نانوذرات و رقیقکننده موجب افزایش  Tgاز  -16°Cدر نمونه
 PEGFپختشده تا  -13تا  ،-3°Cافزایش مقدار ژل از  45%تا  ،62-84%افزایش مدول ذخیره از
 1/6 GPaتا  ،2/2-3/3 GPaافزایش بيشينه دمای تخریب از  395°Cتا  408-432°Cو مدول یانگ
از  0/46 MPaتا  1/2-1/6 MPaشد .بهطور خالصه ،نانوکامپوزیت طراحیشده در اين مطالعه
با خواص مكانيكي خوبي و پخت سريع نشان داد كه میتواند گزينه مناسبي برای استفاده در
کاربردهای زیستی و مهندسی بافت باشد.
و
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مقدمه

استفاده از پلیمرها و نانوهیبریدهای زیستتخریبپذیر با قابلیت
شبکهایشدن درجا در کاربردهای مهندسی بافت گسترش چشمگیری
در دهههای گذشته داشته است [ .]1-3تزریق پلیمر مایع یا نانوهیبرید
مایع بههمراه سلول یا دارو به داخل بدن ،مهمترین هدف در ساخت
پلیمرها یا آمیزههای شبکهایشدني درجاست که هنگام تغییر حالت به
جامد شبکهای ،شکل دلخواه را ميپذيرند [ .]4-6با توجه به خاصیت
زیستسازگاری و زیستتخریبپذیری این مواد و قابلیت تزریق
از مجراهای بسیار باریک ،این مواد جایگزین كاشينههای قدیمی
شدهاند [.]7،8
پلیمرهای غیراشباع بر پایه فومارات مانند پلی(کاپروالکتون
فومارات) ،پلی(پروپیلن فومارات) ،پلی(پروپیلن گلیکول فومارات)،
پلی(بوتادیان فومارات) ،پلی(اتيلن گليكول فومارات) و مانند اینها بهعنوان
پلیمرهای تزریقشدني زیست تخریبپذیر شناخته شدهاند [.]9،10
این پلیمرها قابلیت پخت با نور را دارند و در کاربردهای زیستی و
مهندسی بافت جایگاه ویژهای پیدا کردهاند [ .]11،12از ميان این
پلیمرها ،پلیاترهای غیراشباع مانند پلی(اتيلن گليكول فومارات)
( ،)PEGFبهدلیل جریانپذیری مناسب در حالت مایع ،قابليت
چشمگير در تشکیل شبکههای سهبعدی در دمای معمولي و خواص
قابل قبول پس از پخت ،جایگاه ویژهتری دارند [.]13،14
از روشهای متفاوتی برای پخت این پلیمرها استفاده میشود که
شامل روشهای تابشی مانند پخت با نور و روشهای شیمیایی مانند
استفاده از آغازگرهای گرمایی یا اکسایسي-كاهشي هستند .از این
میان ،پخت شروعشده با نور روش غیرسمی ،کنترلشده و مؤثري
است که در دماهای كم بهكار گرفته ميشود [.]15
افزون بر ایجاد پیوندهای عرضی طي فرایند شبکهایشدن که
خواص فیزیکی مکانیکی ماتريس پلیمری را بهبود میبخشد ،افزودن
نانوذرات زیستسازگار معدنی نیز نقش مؤثری بر بهبود این خواص
دارد [ .]16این ذرات موجب توسعه خواص محصول مانند استحکام،
چقرمگی و زیستسازگاری میشوند .مشخص است ،مقدار چگالی
شبکهایشدن و مقدار نانوذرات معدنی برای دستيابي به بهترین
خواص ،مقدار بهینهای دارد .از ميان مواد معدنی استفادهشده ،ترکیبات
سیلسسکوییاکسان اولیگومری چندوجهي ( )POSSکاربردهای
زیادی در این زمینه پیدا کردهاند [ .]17-19این ذرات ساختاری صلب
دارند و میتوانند بهطور یکنواخت در ماتريس پلیمری پراکنده شوند.
ورود نانوذرات  POSSاز راه اتصالهاي عرضی میتواند ساختار
کامپوزیت را تحت تأثیر قرار دهد و با تقویت آن ،خواص مکانیکی
را بهبود بخشند.
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ایجاد پیوند شیمیایی ميان  POSSو پلیمرآلی ،مقدار جدایی فاز
ماکروسکوپی را بهحداقل میرساند .اثر نانوذراتی که با اختالط
فیزیکی وارد ساختار ماتريس پلیمری میشوند به برهمکنش مطلوب
میان گروههای عاملی موجود روی نانوذرات و ماتريس پلیمری
وابسته است .این برهمکنش مطلوب به پراکنش یکنواخت نانوذرات
در ماتريس پلیمری منجر ميشود و میتواند به بهبود خواص فیزیکی
کمک کند .ویژگیهای منحصر بهفرد این مواد موجب کاربرد گسترده و
متنوع آنها در زمینههایی مانند مهندسی بافت و زیستداروها شده
است [ .]19،20میرمحمدی و همکاران [ ]21نانوهیبرید  POSSبا
پلیبوتادیاندیال با قابلیت تزریق و شبکهايشدن درجا را تهیه و
ارزیابی كردند .آنها نشان دادند ،نانوذرات  POSSافزون بر بهبود
خواص مکانیکی و گرمايي ،زیستسازگاری محصول را نیز افزایش
میدهند
در کار دیگر همین گروه ،آنها رزینهای تزریقشدني داراي
 POSSو پلی(اتيلن گليكول)گلیسیدیل متاکریالت را تهیه و با نور
آبی پخت كردند .مشابه با کار پيشين POSS ،موجب بهبود خواص
مکانیکی ،گرمايي و زیستسازگاری نمونهها شد [ .]6کامپوزیتهای
پلی(اتيلن گليكول) POSS-با کوپلیمرشدن اجزاي متشکل تهیه
و بهعنوان رزین تزریقپذير شبکهایشدني درجا در سیمانهای
استخوانی بررسي شدند .نتایج نشان داد ،نانوکامپوزیتهای تهیهشده
گزينه مناسبی برای تجاریشدن در کاربرد مدنظر هستند [ .]22با
وجود مطالعات فراوان درباه رزینهای پختشده پلی(اتيلن گليكول) و
کامپوزیتهای آن ،اثر نانوذرات  POSSبر خواص نهایی محصول با
استفاده از گروه عاملی مشابه روی نانوذرات و  PEGهنوز بررسی
نشده که در پژوهش حاضر مدنظر بوده است .گفتني است ،پلی(اتیلن
گلیکول) بهدلیل ماهيت زیستسازگار آن انتخاب شده است .همچنین
سعی شد ،با طراحی گروه عاملی مناسب و مشابه روی نانوذرات
 POSSو رزین پختشونده ،پیوند شیمیایی ميان این دو برقرار شود
که موجب بهبود خواص میشود .در واقع ،نوآوری این پژوهش
نحوه تهيه  POSSو پلی(اتيلن گليكول) زیستسازگار و بررسی
نحوه اثر رقیقکننده بر خواص نهایی نمونه است .در این پژوهش
سعی شد ،اثر سه عامل مقدار نانوذرات ،وجود رقیقکننده و زمان
پخت بر نانوهیبرید پلی(اتيلن گليكول)فومارات-سیلسسکوییاکسان
اولیگومری چندوجهي با قابلیت شبکهایشدن درجا ،بررسی شود.
بدین منظور ،پلی(اتيلن گليكول)فومارت و مقدارهای مختلف وزنی
از نانوذرات سیلسسکوییاکسان اولیگومری چندوجهي اصالحشده با
ل کلرید بههمراه رقیقکننده که رزین مایع است ،با نور آبی
آکریلوئی 
شبکهایشده و خواص آن بررسی شده است.
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تجربي

( )TGAمدل  TGA/DSC1ساخت شرکت سوئیسی Mettler Toledo

استفاده شد .آزمون در محدوده دمایی  25-600°Cو جو نیتروژن با
سرعت گرمادهی  10°C/minانجام شد.

مواد

پلی(اتيلن گليكول) استفادهشده در این پژوهش با چگالی ،1/13 g/cm3
وزن مولکولی  600 g/molو دماي ذوب  22-17°Cساخت شرکت
 Merckآلمان بود .نانوذرات ترانس سیکلوهگزاندیال-ایزوبوتیل
 POSSاز شرکت  Sigma-Aldrichخریداری شد .فوماریل کلرید،
کامفورکینون بهعنوان آغازگر نور مرئی ،تتراهیدروفوران ،دیکلرومتان،
-Nوینیل پیرولیدون ،آکریلوئیل کلرید و پروپیلن اکسید از شرکت
 Merckآلمان خریداری شدند-N،N .دیمتیلآمینواتیل متاکریالت
استري غیراشباع کربوکسیلیک اسید با فرمول مولکولی  C8H15NO2و
وزن مولکولی  157/21 g/molمحصول شرکت شرکت  Merckآلمان
بود که بهعنوان شتابدهنده استفاده شد.
دستگاهها

طیفسنج زيرقرمزتبدیل فوریه ( )FTIRمدل  Nicolet IS5ساخت
آمریکا برای شناسایی نانوذرات  POSSاصالحشده و نيز پلی(اتیلن
گلیکول)فومارت تهيهشده استفاده شد .برای اندازهگیری وزن مولکولی
عددی ،وزنی و توزیع وزن مولکولی  PEGFو پلی(اتيلن گليكول)
اولیه از سوانگار ژل تراوشي ( )GPCمدل  Agilent 1100ساخت
شرکت  Chromatopacانگلستان استفاده شد .از حالل  THFبراي
کالیبرهكردن و پلیاستیرن استفاده شد .پراشسنج پرتو )XRD( X
ساخت شرکت  ،SIEMENSمدل  D-5000 Diffractometerبا منبع
تابش  ،FeKaولتاژ  35 kVو شدت جریان  25 mAبهكار گرفته شد.
الگوهای پراش  XRDدر محدوده زاویه تابش و بازتاب  2 θبرابر
 5-70°اندازهگیری شد.
خواص گرانروكشساني نمونهها با آزمون دینامیکی مکانیکی
گرمايي ( )DMTAبررسی شد .دستگاه استفادهشده در این پژوهش
 EXTAR6000ساخت شرکت  Seikoژاپن بود .نمونهها با اندازه
 1×30×10 mmبرش داده شده و با بسامد  1 Hzو سرعت گرمادهی
 10°C/minاز دمای  -100°Cتا دمای  150°Cگرما داده شدند.
میکروسکوپ الکترونی پویشی ( )SEMمدل Carl-Zeiss-EM10C
با قدرت  100 kVساخت آلمان براي بررسي شكلشناسي نمونهها
بهكار گرفته شد .نمونهها پيش از بررسي با اليهاي از جنس طال
پوششدهی شدند .خواص مکانیکی نمونهها با دستگاه کشش مدل
 STM-150ساخت شرکت ایراني طراحی و مهندسی سنتام انجام
شد .ابعاد نمونهها  1×40×10 mmو سرعت کشش  5 mm/minبود.
برای بررسي پایداری گرمايي نمونههای شبکهایشده از گرماوزنسنج
و
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روشها
اصالح نانوذرات  POSSبرای تهیه POSS-AC

اصالح نانوذرات  POSSبا آکریلوئیل کلرید طبق روش بیانشده در
مرجع  6انجام شد 1 g .نانوذرات ( 0/001 molو معادل 0/002 mol
گروه هیدروکسیل) بههمراه  )2 mmol ( 0/16 mLآکریلوئیل کلرید و
 )3/4 mmol( 0/2 gپروپیلن اکسید در حالل دیکلرومتان داخل بالن
 100 mLریخته شد و روی همزن مغناطیسی قرار گرفت .همزمان
گاز نیتروژن از محلول عبور داده شد تا هیدروکلریک اسید تولیدی
را از محيط واكنش خارج كند .این واکنش بهمدت  8 hادامه یافت.
سپس ،مخلوط از روي کاغذ صافی عبور داده شد و رسوب نانوذرات
مدنظر جداسازي شد که همان  POSSاصالحشده بود .،رسوب با
سود  0/1 Nو کلروفرم شسته و برای انجام مراحل بعد در دمای
 100°Cدرون گرمخانه خأل خشک شد.
تهيه پلی(اتيلن گليكول)فومارات ()PEGF

برای تهیه پلی(اتيلن گليكول) فومارات ( )PEGFاز روش بيانشده
در مرجع  14استفاده شد )55/9 mmol ( 6/07 mL .فوماریل کلرید
با  30 mLپلی(اتيلن گليكول) ( 56/5 mmolبرای رسیدن به نسبت
پلی(اتيلن گليكول) به فوماریل کلرید  ،)1:1/01با mmol( 1 g
 )17پروپیلناکسید بهعنوان کاتالیزگر (برای جذب هیدروژن کلرید
تولیدی) و  20 mLدیکلرومتان بهعنوان حالل به داخل بالن منتقل و
با همزن مغناطيسي همزده شود .همزمان گاز نیتروژن نيز از مخلوط
واکنش عبور داده شد .این واکنش حدود  12 hدر دمای  30°Cادامه
یافت .برای جداسازی پروپیلن اکسید واکنش نکرده ،محصول با
سديم هيدروكسيد  0/1 Nشسته شد.
ساخت ترکیب نهایی و شبکهایکردن نمونههای بدون POSS

براي فرمولبندي ترکیبات نهایی و شبکهایکردن آنها ،پنج
فرمولبندي مختلف با آغازگر کامفورکینون و شتابدهنده
 -N،Nدیمتیلآمینواتیل متاکریالت و با رقیقکننده و بدون رقیقکننده
در مقدارهاي متفاوت  POSSبه شرح زیر ساخته شدند:
نمونه 10 g :)PEGF( 1مایع پلی(اتيلن گليكول)فومارات ()PEGF
به  0/1%وزنی آغازگر کامفورکینون و  0/1%شتابدهنده -N،N
دیمتیلآمینواتیلمتاکریالت اضافه شد و در معرض امواج فراصوت
و
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بهمدت  60 minقرار گرفت .سپس ،نمونه داخل شیشه ساعت ریخته و
در معرض تابش نور مرئی (نور آبی با طول موج )530-480 nm
بهمدت  15 minقرار داده شد تا شبکهای و جامد شود.
نمونه  :)PEGFN( 2تمام شرایط ساخت نمونه  2مانند نمونه  1بود،
با این تفاوت که  10%وزنی رقیقکننده فعال وینیل پیرولیدون نیز
اضافه شد.
نمونه  :)PEGF10( 5تمام شرایط ساخت نمونه  5مانند نمونه  2بود،
با این تفاوت که زمان پخت  10 minتعيين شد.
نمونه  :)PEGF5( 6تمام شرایط ساخت نمونه  6مانند نمونه  2بود ،با
این تفاوت که زمان پخت  5 minتعيين شد.
مشخصات و ترکیب درصد اجزای تمام نمونههای تهیهشده و نحوه
کدگذاری آنها در جدول  1آمده است.
ساخت ترکیب نهایی و شبکهایکردن نمونههای داراي POSS

نمونه 10 g :)PEGFN1( 3مایع  PEGFبه  1%وزنی نانوذرات
اصالحشده ( )POSS-ACافزوده شده و مخلوط بهمدت 60 min
درون دستگاه فراصوت ( )400 wقرار داده شد تا نانوذرات بهخوبی
در  PEGFپراكنده شوند .سپس 0/1% ،وزنی آغازگر 0/1% ،وزنی
شتابدهنده و  10%وزنی رقیقکننده فعال وینیل پیرولیدون نيز به
مخلوط اضافه و مخلوط داخل شیشه ساعت ریخته شد .مخلوط پس
از اختالط کامل در معرض تابش نور مرئی ( )480-530 nmبهمدت
 15 minقرار داده شد تا فرایند شبکهایشدن کامل انجام شود.
نمونه :)PEGFN2( 4تمام شرایط ساخت نمونه  4مانند نمونه  3بود،
با این تفاوت که با  2%وزنی  POSS-ACانجام شد.
و

جدول  -1تركيب درصد و کدگذاری نمونههای تهيهشده.

Table 1. The composition and labeling of the prepared samples.
POSS-AC

NVP amount

Curing time

()%

()%

)(min

-

-

15

PEGF

-

10

15

PEGFN

1

10

15

PEGFNP1

2

10

15

PEGFNP2

-

10

10

PEGFN10

-

10

5

PEGFN5

Sample

PEGF: 10 g, initiator: camphorquinone 0.1 wt%, accelerator:
dimethylaminoethyl methacrylate 0.1 wt%.

تعيين تورم تعادلی یا آزمون سل-ژل

تعیین درصد سل و ژل برای نمونههای شبکهایشده با روش زیر
انجام شد:
ابتدا نمونههای خشک وزن شدند ( )W1و در  50 mLحالل THF
بهمدت  72 hبراي خروج اجزاي واکنش نکرده مانند درشتمرها
( )macromersو رقیقکنندههای فعال قرار گرفتند .پس از آن ،نمونهها
از حالل خارج و دوباره وزن شدند ( )W2و سپس تا رسیدن به وزن
ثابت نهایی ( )W3در دمای  40°Cخشک شدند .نسبت تورم ،مقدار
سل و ژل از معادله ( )1محاسبه شد [:]23
w2 − w3
× 100
w3

		
()1

w1 − w 3
× 100
w1

		
()2
()3

= Swelling ratio%

= Sol fraction%

w − w3
Gel yield (GY)% = (1 − 1
) × 100
w1

نتایج و بحث
اصالح نانوذرات POSS

در مرحله اول ،نانوذرات  POSSبا آکریلوئیل کلرید در جو نیتروژن و در
حالل دیکلرومتان وارد واکنش شدند (طرح  ،1قسمت  .)Aواکنش
گروههای فعال اسید کلرید با گروههای هیدروکسیل موجود روی
نانوذرات ،به اتصال این ماده روی  POSSبا تشکیل پیوند استری
منجر شد .درستي انجام واکنش با طیفسنجی  FTIRدنبال شد.
طیف  FTIRمحصول  POSS-ACدر شکل  1نشان داده شده است.
همانطور که در این طیفها ديده میشود ،نانوذرات اصالحشده
 POSS-ACدارای پيكهايي در عددهای موجی  1735 cm-1به
گروه کربونیل آکریلوئیل کلرید و  1650 cm-1به پیوند دوگانه C=C
مربوط هستند که در  POSSاصالحنشده وجود ندارد .وجود این
پيكها نشانگر انجام واکنش و وجود گروههای آکریلوئیل کلرید روی
نانوذرات  POSSاست .همچنین ،پیک مربوط به گروه هیدروکسیل
که در نانوذرات  POSSپيش از انجام واکنش در عدد موجی حدود
 3400 cm-1ظاهر شده بود ،پس از واکنش بهشدت کاهش یافته و
میتوان گفت تقریب ًا ناپديد شده است .افزون بر پیکهای نامبرده،
چند پیک دیگر در  2920 cm-1تا  2960 cm-1مربوط به ارتعاش
کششی پیوند  C-Hو  1050 cm-1مربوط به ارتعاش کششی پیوند
 Si-Oنیز دیده میشود.
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طرح  -1مراحل تهيه نانوكامپوزيت مطالعهشده.

Scheme 1. Employed procedure for the preparation of studied
nanocomposites.
تهیه پلی(اتيلن گليكول)فومارات ()PEGF

پلی(اتيلن گليكول) دیال با فوماریلکلرید به نسبت  1/01به 1
(مقدار بیشتر دیال) در واکنش پلیمرشدن مرحلهای ،برای تولید
درشتمر غیراشباع با قابلیت شبکهایشدن ،قرار گرفت (طرح ،1
( .)bاین واکنش در حالل دیکلرومتان و در مجاورت پروپیلناکسید
برای جذب هیدروژن کلرید تولیدشده در فاز مایع و در جریان

شکل  -1طیف  FTIRنانوذرات  POSSپيش و پس از واکنش با
آکریلوئیل کلرید.

Fig. 1. FTIR of POSS nanoparticles before and after reaction
with acryloyl chloride.
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نیتروژن برای خروج هیدروژن کلرید در فاز گازی انجام شد .این
واکنشها معموالً در مجاورت آمینها برای جذب کلرید هیدروژن
انجام میشوند .اما ،درشتمر غیراشباع تولیدشده با وجود آمین کدر و
مات ميشود [ ]24که برای انجام شبکهایشدن نوری مناسب نيست.
بنابراين ،استفاده از پتاسیم کربنات یا پروپیلن اکسید مناسبتر است،
زیرا درشتمر تولیدی شفافتر ميشود.
برای تأييد ساختار درشتمر غیراشباع تولیدی از طیفسنجی
زيرقرمز استفاده شد .در شکل  2طیف  FTIRمربوط به نمونه
 PEGاولیه و  PEGFنشان داده شده است .همانطور که در این
شکل (شکل  ))b( 2ديده میشود ،پیکهای مربوط به گروه
کربونیل در  1722 cm-1و پیوند دوگانه  C=Cدر  1640 cm-1ظاهر
شدند ،که به گروه فوماراتی موجود در ساختار درشتمر غیراشباع
پلی(اتيلن گليكول)فومارات مربوط است .همچنین ،پیکهای مربوط
به پلی(اتيلن گليكول) که شامل پیوندهای  C-O-Cاتری و  C-Oاستری
است ،بهترتیب در  1100و  1259 cm-1قابل مشاهده است .پیک
مربوط به گروه هیدروکسیل انتهای زنجیر نیز بهصورت پیکی پهن در
 3440 cm-1ظاهر شده که در نمونه ( PEGFشکل 2ب) تقریب ًا از بین
رفته است .پیک موجود در  2868 cm-1به ارتعاش کششی پیوند C-H
مربوط است که در  PEGو نيز  PEGFوجود دارد .این نتایج تأييد
میکند ،درشتمر غیراشباع پلی(اتيلن گليكول)فومارات ،PEGF،طبق
واکنش مورد انتظار تهيه شده است .همچنین سوانگاري ژل تراوايي
نیز برای تأييد انجام این واکنش بهكار گرفته شد .نمودار این آزمون
برای  PEGFتهيهشده و پلی(اتيلن گليكول) اولیه در شکل  3ديده
میشود .درشتمر غیراشباع تهيهشده دارای میانگین وزن مولکولی
عددی حدود  ،9300 g/molمیانگین وزن مولکولی وزنی حدود
 16000 g/molو شاخص پراكندگي ( )PDIبرابر با  1/71بود.

شکل  -2طیف  )a( :FTIRپلی(اتيلن گليكول) ( )PEGو ()b
پلی(اتيلن گليكول)فومارات (.)PEGF
و

Fig. 2. FTIR spectra of: (a) poly(ethylene glycol) (PEG) and
(b) poly(ethylene glycol) fumarate (PEGF).
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از آنجا که وزن مولکولی عددی پلی(اتيلن گليكول) اولیه
( 600شکل  )3و نيز وزن مولکولی فوماریل کلرید حدود 153 g/mol
بود ،مجموع وزن یک واحد تکرارشونده حدود  753 g/molبهدست
آمد .از تقسیم وزن مولکولی میانگین عددی بر وزن مولکولی واحد
تکرارشونده میتوان تعداد تقریبی پیوندهای دوگانه موجود در هر
زنجیر تهيهشده را که با تعداد گروههای فوماراتی برابر است ،بهدست
آورد که این تعداد حدود  12بود .بنابراین ،در هر زنجیر درشتمر
تهيهشده حدود  12پیوند دوگانه کربن-کربن وجود دارد که دارای
قابليت شبکهایشدن هستند .این نتایج بههمراه نتایج طیفسنجی
زيرقرمز نشان میدهد ،محصول تراکمی (هیدروژن کلرید) در واکنش
تعادلی پلیاستریشدن بهخوبی از محیط واکنش خارج شده است و
g/mol

)(a

درشتمر غیراشباع تهيهشده قابليت شبکهایشدن با نور مرئی را دارد.
نتایج آزمون پراش پرتو X

در شکل  4الگوهاي پراش پرتو  Xنانوذرات  POSSخالص ،یکی
از نمونههای شبکهایشده بدون نانوذرات ( )PEGFNو نمونه داراي
 2%وزنی نانوذرات ( POSSبههمراه رقیقکننده فعال) نشان داده شده
است .نانوقفسهای  POSSساختاری بلوری دارند و اغلب بهشكل
خوشههای بههم پیوسته در داخل ماتریس پلیمر پخش میشوند [.]21
همانطور که در شکل مشخص است POSS-AC ،خالص در
زاویههای  2 qدر محدوده  6°تا  30°دارای الگوی پراش پرتو X
قوی و مشخص است (پیکهای تیز و پهن) که نشانگر چسبیدهبودن
صفحهها و تشکیل خوشهها و شاخههایی از این نانوذرات به یکدیگر
است که موجب بهوجودآمدن شکل بلوری شدهاند [ .]21نمونه
شبکهایشده بدون نانوذرات ،یعنی  PEGFNدارای پیک پهن در 2qهای
 15°تا  27°است که نشانگر نبود بلورینگي در این پلیمر شبکهایشده
بيشكل است.
نمونه داراي نانوذرات  2%( POSS-ACوزنی) ،بهدليل پراكنش
مناسب این نانوذرات در ماتريس پلیمری ،هیچ پيك تیزی در 2 qهای
يادشده مربوط به تجمع نانوذرات در زوایههاي  6°تا  30 °نشان
نداد و تمام پیکهای تیز به پیکهای پهن تبدیل شدند .بهعبارت
دیگر ،این نمونه دارای الگوی ويژهاي از پراش پرتو  Xنیست .این
پدیده را میتوان به پراكنش مناسب نانوذرات در پلی(اتيلن گليكول)
فومارات نسبت داد که از همسانی گروههای عاملی پختپذير در
آنها نشأت گرفته است .گفتني است ،پيشتر نیز نشان داده شد ،در
مقدارهای  POSSكمتر از  3%پراكنش نانوذرات بهطور مجزا از هم

)(b

شکل  -3منحنيهاي  )a( :GPCپلی(اتيلن گليكول) اولیه ( )PEGو
( )bدرشتمر سنتزي (.)PEGF
و

)Fig. 3. GPC curves of: (a) primary poly(ethylene glycol
(PEG) and (b) synthesized macromere (PEGF).

شکل  –4الگوهاي  XRDبرای  POSSخالص و نمونههاي بدون
نانوذره ( )PEGFNو داراي  2%وزنی نانوذره (.)PEGFNP2

Fig. 4. XRD patterns of pure POSS, and samples without
nanoparticle (PEGFN) and contaminating 2%wt (PEGFNP2).
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حاصل میشود [ .]25شايان ذکر است ،در نمونه  PEGFNP1که
داراي  1%وزنی نانوذرات  POSSبود ،نیز پیکهای تیز مربوط به
انبوهش نانوذرات  POSSديده نشد.
بازشدن صفحههاي بلوری نانوذرات از یکدیگر بهطور عمده در
دو مرحله اصلی انجام میگیرد ،مرحله اول نفوذ زنجیرهای پلیمری
ميان صفحههاي نانوذرات و ایجاد فاصله کوچک بین صفحههاست
(بيناليهايشدن) و مرحله دوم به بازشدن کلی صفحهها و پراكنش
نانوذرات در ماتريس پلیمری (ورقهايشده) مربوط است [.]21،25
برای دستيابي به نانوکامپوزیت مناسب ،این دو مرحله باید
بهخوبی انجام شود که در نمونههای داراي نانوذرات ،این دو مرحله
با فراصوتدهي و نيز برقراری پیوند کوواالنسی ميان نانوذرات
اصالحشده و ماتريس پلیمری در فرایند شبکهایشدن ،بهخوبی انجام
شده است.
بررسي میکروسکوپي الکترونی عبوری

براي تأیید نتایج پراش پرتو  ،Xعكس میکروسکوپ الکترونی عبوری
نمونه داراي  2%وزنی نانوذرات ( )PEGFN2گرفته شد (شکل .)5
همانطور که در شکل  5ديده میشود ،نانوذرات بهخوبی در ماتريس
پلیمری شبکهایشده پراكنده شده و اندازه ذرات بین  10 nmتا 50 nm
مشخص شدند .این تصویر بهخوبی نتایج پراش پرتو  Xمربوط به
پراكنش مناسب نانوذرات را تأیید ميكند.
نتایج آزمون تورم تعادلی

حالل تتراهیدروفوران بهعنوان بهترین حالل برای پلی(اتیلن گلیکول)
شناخته میشود [ .]26از نظر ترمودینامیکی بهترین حالل برای پلیمر
در ميان چند حاللی که پلیمر را حل میکند ،حاللی است که محلول
ساختهشده از آن با پلیمر مربوط ،بیشترین گرانروي را در ميان
محلول آن پلیمر با ساير حاللها داشته باشد .اما ،برای پلیمرهای
شبکهایشده که قابلیت حلشدن در حاللها را ندارند ،بهترین حالل،
حاللی است که بیشترین مقدار تورم را به شبکه پلیمری میدهد ،یا
بهعبارتی حاللی که شبکه پلیمری آن را بیشتر از سایر حاللها جذب
کند [ .]21بنابراین ،برای انجام این آزمون تتراهیدروفوران بهعنوان
حالل انتخاب شد.
اگرچه درشتمرهای غیراشباع پلی(اتيلن گليكول) فومارات خالص
( )PEGFکه فاقد نانوذرات هستند و در نبود رقیقکننده فعال شبکهای
شدهاند ،دارای خاصیت خودشبکهایشونده هستند ،اما واکنش پخت
بسیار آهسته و ناقص انجام میگیرد و موجب تولید ماده خمیرمانند
حتی پس از  15 minنوردهی (با نورآبی) میشود [ .]27این پدیده
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شکل  -5عكس  TEMنمونه . PEGFNP2

Fig. 5. TEM image of PEGFNP2 sample.

احتماالً بهدلیل اثر ممانعت فضایی ایجادشده با گروههای فوماراتی
(که در طول زنجیر  PEGFقرار گرفتهاند و بازوهای  PEGرا بهحالت
ترانس نسبت به باند دوگانه کربن-کربن قرار دادهاند) است که تا
حدود زیادی تحرک درشترادیکالهای ایجادشده با PEGFها را
کاهش میدهد .بهعبارت دیگر ،زنجیرهای  PEGFبهدليل وجود
حالتهای ترانس زیاد در طول پيكربندي خود حالت کشیدهشده
بهخود میگیرند و قابلیت شبکهایشدن آنها کاهش مییابد و بهدنبال
آن شبکه حاصل از آنها ضعیف ميشود.
در شکل  6مقدار تورم تعادلی و مقدار سل و ژل برای نمونههای
شبکهایشده مقایسه شده است .با توجه به این شکل مشخص است،
مقدار تورم در نمونه بدون نانوذرات و شبکهایشده بدون رقیقکننده
فعال ،بسیار زياد است که دلیل آن برای این نمونه پيشترگفته شد.
این نمونه دارای بیشترین مقدار سل و کمترین مقدار ژل در ميان
نمونهها بود.
با اضافهشدن رقیقکننده فعال -Nوینیل پیرولیدون فرایند
شبکهایشدن کاملتر شد و مقدار تورم و مقدار سل به مقدار شايان
توجهی کاهش و مقدار ژل به مقدار چشمگیری افزایش یافت
که حاکی از محکمشدن شبکه پلیمری است .این پیامد در نتیجه
واکنشهای پیوندی ميان رادیکالهای  NVPایجادشده با سامانه
نورآغازگر و پیوند دوگانه کربن-کربن گروه فوماراتی حاصل شده
است .رادیکالهای ایجادشده بهوسيله سامانه نورآغازگر ابتدا با
مولکولهای  NVPیا گروه فوماراتی غیراشباع واکنش داده و يك
رادیکال کوچک یا یک درشترادیکال تشکیل میدهند .از آنجا که
درشترادیکال ایجادشده (بهدلیل اندازه مولکولی آن) دارای تحرک و
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فعالیت کمتری نسبت به رادیکال  NVPاست ،درشترادیکال در حال
رشد با  NVPوارد واکنش میشود تا زنجیرهای کوچک در حال رشد
ایجاد کنند .این زنجیرهای کوچک در حال رشد با ساير گروههای
غیراشباع فوماراتی واکنش میدهند تا شبکه سهبعدی از PEGFها با
پلهای  NVPحاصل شود.

)(a

برای نمونههای داراي نانوذرات  POSS-ACکه قابلیت اتصال
به شبکه بهعنوان عامل شبکهایکننده را دارند ،مقدار تورم و سل
کمتر و مقدار ژل بيشتر بوده است .این پدیده بهدلیل پراكنش مناسب
نانوذرات  POSSدر ماتريس پلیمری و برقراری پیوندهای ميان
زنجیرهای غیراشباع پلی(اتيلن گليكول) فومارات بهوسيله نانوذرات
اصالحشده است که شبکهای محکمتري ساختهاند .همچنین ،افزایش
نانوذرات از  1%وزني به  2%وزنی چگالي شبکهایشدن را افزایش
داده و این شبکه را محکمتر كرده که به دنبال آن به مقدار تورم و سل
کمتر و مقدار ژل بيشتر منجر شده است.
نکته گفتني دیگر که در نمودارها ديده میشود ،اثر زمان پخت بر
مقدار تورم نمونههاست .همانطور که مشخص است ،تفاوت شايان
توجهي ميان نتایج در زمان پخت  )PEGFN5( 5 minو زمانهای
پخت  )PEGFN10( 10و  )PEGFN( 15 minوجود دارد .بهدلیل
پخت ناقص در زمان  5 minمقدار تورم و سل بیشتر و نيز مقدار
ژل کمتر است که حاکی از ضعف شبکه ایجادشده است .با افزایش
زمان نوردهی ،بهمراتب پخت بهتر و کاملتری در زمانهای  10و
 15 minبهدستآمده که با توجه به شکل ،تفاوت شايان توجهي
ميان زمانهای پخت  10و  15 minوجود ندارد .اما ،پخت در زمان
 15 minکاملتر شده است.
بررسي نتايج دینامیکی مکانیکی گرمايي

)(b

)(c

شکل  )a( -6نسبت تورم تعادلی )b( ،مقدار سل و ( )cمقدار ژل
نمونههاي نورشبكهايشده.
)Fig. 6. (a) Equilibrium swelling ratio, (b) sol fraction, and (c
gel yield of the photocrosslinked samples.

خواص گرانروكشساني شامل مدول ذخیره ( )G¢و مقدار ميرايي
( )Tanδنمونههای شبکهایشده داراي نانوذرات  POSS-ACو
بدون نانوذرات در شکل  7نشان داده شده است .همانطور که ديده
میشود ،نمونههای داراي نانوذرات  POSS-ACنسبت به نمونههای
 PEGFو  PEGFNمدول بيشتري در دماهای كمتر از دمای انتقال
شیشهای ( )Tgیا ناحیه شیشهای دارند (جدول  .)2این پدیده بهدلیل
وجود نانوذرات با ماهيت معدنی است که بهعنوان پرکننده موجب
سختی نانوکامپوزیت در زیر دماهای  Tgشده است .همچنین ،در
ميان نمونهها ،نمونه  PEGFNP2داراي  2%نانوذرات نسبت به نمونه
 PEGFNP1داراي  1%نانوذرات ،مدول ذخیره بيشتري در دماهای كمتر
از  Tgنشان داد .بهعبارت دیگر ،هر چقدر مقدار نانوذرات افزایش يابد،
مدول ذخیره در كمتر از دمای انتقال شیشهای نیز افزايش مييابد.
همچنین ،نمونه  PEGFNکه در مجاورت رقیقکننده فعال -Nوینیل
پیرولیدون و بدون نانوذرات شبکهایشده است ،مدول ذخیره بیشتري
نسبت به نمونهای دارد (یعنی  )PEGFکه بدون رقیقکننده فعال،
شبکهای شده است .دلیل این پدیده وجود اثر مثبت رقیقکننده فعال
در واکنش شبکهایشدن است .این دادهها ،با نتایج تورم تعادلی
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)			 (a)								(b

شکل  -7منحنيهاي )a( :مدول ذخیره و ( )bميرايي نمونههای مطالعهشده حاصل از آزمون .DMTA

Fig. 7. (a) Storage modulus and (b) damping curves of the studied samples obtained from DMTA analysis.

همخوانی دارد .در دمای  Tgنمونهها همانطور که انتظار میرفت،
نمونههای داراي نانوذرات دارای دمای انتقال شیشهای بيشتر نسبت
به نمونه بدون نانوذرات هستند (جدول  .)2با افزایش مقدار نانوذرات
این افزایش در  Tgبیشتر نمایان شده است .بهعبارت دیگر ،نمونه
داراي  2%وزني نانوذرات نسبت به نمونه داراي  1%وزني نانوذرات
انعطافپذیری کمتری نشان میدهد و دمای انتقال شیشهای بیشتری دارد.
نتایج آزمون کشش

مدول یانگ ،استحکام کششی و بیشترین ازدیاد طول تا پارگي برای
نمونههای با و بدون نانوذرات در شکل  8بهصورت نمودارهای
جدول  -2دمای انتقال شیشهای ،مدول ذخيره در ناحیه شیشهای و دما
تخریب نمونههای تهیهشده بهدست آمده از آزمون  DMTAو .TGA
Table 2. Glass transition temperature, storage modulus at

glassy region and decomposition temperature of the prepared
samples obtained from DMTA and TGA tests.
)Tg3 (°C

)Gˈ2 (GPa

)Tdmax 1(°C

Sample

-16

1.6

395

PEGF

-13

2.2

408

PEGFN

-5

2.4

427

PEGFNP1

-3

3.3

432

PEGFNP2

-13

2.1

406

PEGFN10

-14

1.8

402

PEGFN5

(1) Maximum decomposition temperature, where maximum weight loss
is observed at TGA curves, (2) storage modulus at glassy state, (3) Tg
obtained from damping curves of Fig. 7b.
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ستونی نشان داده شده است .همانطور که در این شکل مشخص
است ،نمونههای داراي نانوذرات مدول یانگ بيشتري داراند که
بهدلیل اثر پرکننده معدنی  POSS-ACاست .بهعبارت دیگر ،پراكنش
مناسب نانوذرات با ماهيت معدنی در ماتريس پلیمری (با توجه به
نتایج پراش پرتو  Xو میکروسکوپ الکترونی عبوری) توانسته است،
مدول یانگ نمونهها را بهطور شايان توجهی افزایش دهد .همچنین،
افزایش مقدار نانوذرات از  1%وزني به  2%وزني نیز این افزایش مدول
را بیشتر نمایان کرده است .افزایش مدول یانگ با افزایش نانوپرکننده
پيشتر در مقالههاي متعددی گزارش شده است [ .]3،28از سوي
دیگر ،وجود رقیقکننده فعال با کاملكردن واکنش شبکهایشدن
موجب افزایش مدول یانگ در نمونه شبکهایشده در مجاورت
رقیقکننده فعال در مقایسه با نمونه بدون رقیقکننده فعال شده است.
پراكنش مناسب نانوذرات اصالحشده با آکریلوئیلکلرید بهكمك
دستگاه فراصوت و نيز شرکت پيوندهاي دوگانه  C=Cآکریلوئیلکلرید
موجود روی سطح نانوذرات در واکنش شبکهایشدن ،دلیل اصلی
افزایش شايان توجه استحکام کششی و ازدیاد طول تا پارگي
نمونههای داراي نانوذرات نسبت به نمونه بدون آن شده است.
بهعبارت دیگر ،وجود نانوذرات  POSSبا پراكنش مناسب در ماتريس
پلیمری ،شرکتکردن آنها در واکنش شبکهایشدن و اتصال آنها
به این شبکه با پیوندهای کوواالنسی اثر شايان توجهي بر استحکام
کششی و ازدیاد طول تا پارگي داشته است که این بهبود خواص با
افزایش درصد وزنی نانوذرات ،افزایش یافته است .از سوي دیگر
وجود رقیقکننده فعال نیز در کاملشدن واکنش شبکهایشدن اثر
مشخصی دارد و از دو نمونه بدون نانوذره ،نمونه داراي رقیقکننده
خواص بسیار بهتری نسبت به نمونه شبکهایشده بدون رقیقکننده
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)(a

طول تا پارگي در مجاورت نانوپرکننده در مقالههاي متعددی گزارش
شده است [ .]6،29-31برخی دیگر بیان کردهاند ،وجود این پرکننده
میتواند موجب بهبود برخی خواص (بهطور عمده مدول) شده اما
ساير خواص مکانیکی را ضعیفتر میکند [ .]32بهطور خالصه
میتوان گفت ،قانون تعریف شدهای در این زمینه وجود ندارد.
همچنین ،در مقایسه با کار پيشين این گروه که بر تهیه و شناسایی
نانوکامپوزیتهای تزریقپذير بر پایه پلی(اتيلن گليكول)دیآکریالت
متمرکز شده بود [ ،]6میتوان گفت ،اثر نانوذرات بر خواص مکانیکی
در کار حاضر بسیار بیشتر بوده و خواص مناسبتری بهدست آمده
است .این مسئله میتواند به عاملدارکردن  POSSبا گروه عاملی
مشابه با گروه عاملی نشاندهشده روی  PEGمربوط باشد.
نتایج گرماوزنسنجی

)(b

)(c

شکل  -8نتایج آزمون کشش نمونهها )a( :مدول یانگ )b( ،استحکام
کششی و ( )cازدیاد طول تا پارگي.
Fig. 8. The tensile test results of samples: (a) young modulus,
(b) tensile strength, and (c) elongation at break.

فعال دارد که بهدلیل تشکیل شبکه بهتر و محکمتر است.
گفتني است ،افزایش مدول بههمراه بهبود استحکام کششی و افزایش

نتایج آزمون گرماوزنسنجی نمونهها (دمای بیشترین مقدار تخریب،
 )Tdmaxدر جدول  2آمده است .همانطور که در این جدول مشخص
است ،نمونه شبکهایشده بدون نانوذرات و بدون رقیقکننده فعال،
کمترین مقاومت گرمايي را دارد و در دمایی کمتر از ساير نمونهها
( )395°Cتخریب شده است .وجود رقیقکننده فعال که باعث
کاملشدن واکنش شبکهایشدن و تشکیل شبکهای سخت و محکم
میشود ،دمای تخریب نمونه را افزایش داده است .بهعبارت دیگر،
نمونه  PEGFNدر دمایی بيشتر از نمونه  PEGFیعنی  408°Cتخریب
شده است.
وجود نانوذرات  POSSبا ماهيت معدنی در نمونه PEGFNP1
موجب شده است ،تخریب این نمونه در دمای  427°Cاتفاق بیفتد.
این موضوع پایداری گرمايي نمونه را بهدلیل وجود نانوذرات POSS-AC
با ماهيت معدنی نشان میدهد .بهبیان دیگر ،نانوذرات معدنی POSS
با داشتن پیوندهای  Si-Oدر ساختار مولکولی خود ،مقاومت گرمايي
زيادي دارند و مقاومت گرمايي نانوهیبرید حاصل را افزایش میدهند.
افزایش نانوذرات از  1%وزني به  2%وزني نیز افزایش مقاومت گرمايي را
به دنبال داشته و نمونه  PEGFNP2در دمای  432°Cتخریب شده است.
بهطور کلی با افزایش تحرک زنجیرهای پلیمری در حالت غیرشبکهای
یا انعطافپذیری قطعههای بین شبکه در ماتريس شبکهای ،مقاومت
گرمايي کاهش مییابد .در حقیقت ،وجود نانوذرات با ماهيت معدنی
که دمای تخریب زيادي دارند و بهخوبی در ماتريس پلیمری پخش
شده باشند ،اثری غالب دارد و اگر ماتريس شبکهایشده انعطافپذیر
باشد ،اما داراي مقداری از این ذرات باشد ،بهطور کلی پایداری
گرمايي آن افزایش مییابد .تقویت خواص گرمايي در مجاورت
 POSSبه خاصیت نانوتقویتشدگی این ذره نسبت داده شده [ ]33و این
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 با افزایش. موجب کاهش تورم و افزایش مقدار ژل شد،کاملتر رزین
 نمونههای داراي نانوذرات. مقدار ژل افزایش يافت،زمان پخت نیز
 و رقیقکننده دارای مدول ذخیره پيش از دمای انتقالPOSS معدنی
 که، بودندDMTA شیشهای و دمای انتقال شیشهای بیشتری در آزمون
 بهدلیل، همچنین.به انجام کاملتر فرایند شبکهایشدن نسبت داده شد
 در آزمون کشش نمونههای داراي نانوذرات،ماهيت معدنی نانوذرات
 استحکام شکست و ازدیاد طول تا پارگي بیشتري نشان،مدول یانگ
 پخت.دادند و با ازدياد مقدار نانوذرات این افزایش بیشتر نمايانشد
 استحکام و،کامل در اثر وجود رقیقکننده فعال موجب افزایش مدول
PEGF  در مقایسه با نمونهPEGFN ازدیاد طول تا پارگي بیشتر نمونه
 وPOSS ) نمونههای داراي نانوذراتTdmax(  مقاومت گرمايي.شد
رقیقکننده فعال بهدلیل ماهيت معدنی نانوذرات و پراكنش مناسب
آن و نيز پخت کاملتر رزین افزایش یافت و با افزایش نانوذرات این
.مقاومت گرمايي بیشتر نمایان شد

افزایش در مقاومت گرمايي با افزودن نانوذرات در مقالههاي متعددی
.]3،34[ نيز دیده شده است

نتیجهگیری
 پلی(اتيلن، شبکهایشدني درجاC=C براي ایجاد پیوند دوگانه
ایزوبوتیل-گليكول) طي واکنش با فوماریلکلرید و سیکلوهگزاندیال
PEGF  حاصل از واکنش با آکریلوئیلکلرید اصالح شدند تاPOSS
 نمونههای نهایی از اختالط این دو ماده. را نتیجه دهندPOSS-AC و
وینیلپیرولیدون (بهعنوان رقیقکننده) فرمولبنديشده و-N بههمراه
 نانوکامپوزیتهایX  در آزمون پراش پرتو.با نور آبی پخت شدند
 پیکهای مربوط به انبوهش نانوذرات ديده نشد که حاكي از،تهیهشده
.اصالح مناسب و پراكنش خوب نانوذرات در ماتريس پلیمری است
 بهدلیل کمک به پخت، و رقیقکنندهPOSS وجود نانوذرات آبگزير
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