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lthough there are many works published on shape memory polyurethanes,
but no report is found on PCL-based polyurethane composite using PCL
with molecular weight of 2000 g/mol and nanoclay particles via in-situ
polymerization. In this work, we try to approach some problems concerning the
chemical structure, dispersion of nanoparticles in the matrix and interaction between
nanoparticles and polymer in shape memory of PCL (Mn= 2000 g/mol)-based
polyurethane/nanoclay composites. While PCL (Mn= 2000 g/mol) polyurethane
constituted the soft segments, MDI/BD formed the hard segments. The weight ratio
of soft to hard segments was found to be 65/35. Composites were synthesized in
presence 1 and 3 wt% of nanoclay (Cloisite®30B) via in-situ polymerization by a twostep method. Effect of nano particles on their interactions with polyurethane chains,
crystallinity, mechanical properties and shape memory have been investigated using
FTIR, DSC, tensile test and shape memory analysis, respectively. Phase mixing and
hydrogen bonding intensified with 1 wt% nanoclay particles, whereas 3 wt% nanoclay
led to phase separation. XRD, MTDSC, AFM analyses showed exfoliation of samples
with 1 wt% nanoclay in the matrix and better tensile strength in comparison with pure
sample and higher shape recovery compared to all other samples. Crystallinity of
soft segments resulted in higher modulus and improvement of shape memory. TGA
results showed a three-step degradation mechanism for PCL, MDI and BDO-based
polyurethane.
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چکیده
تاکنون پژوهش های مختلفی در زمینه پلی یورتان های دارای حافظه شکلی انجام شده ،اما درباره
پلی یورتان بر پایه پلی کاپروالکتون با وزن مولکولی  ٢٠٠٠ g/molگزارشی اعالم نشده است .در

واژههای کلیدی

این پژوهش سعی شد ،به این سوال پاسخ داده شود که ساختار شیمیایی ،نحوه پراکنش نانوذرات

در بستر پلیمر و برهم کنش های بین نانوذرات و پلیمر در کامپوزیت های پلی یورتان ـ نانوخاک رس

کامپوزیت پلی یورتان،

بر پایه پلی کاپروالکتون با وزن مولکولی  ٢٠٠٠ g/molچگونه است .قطعه های نرم و سخت به ترتیب

پلیمرشدن دومرحله ای درجا،

متان دی ایزوسیانات ( )MDI/BDOهستند .نسبت وزنی قطعه های نرم به سخت  ٣٥/٦٥در نظر

نانوخاک رس،
خواص حافظه شکلی،
ساختار شیمیایی

بر پایه پلی کاپروالکتون ( )PCLبا وزن مولکولی  ٢٠٠٠ g/molو  -4،1بوتان دی ال و  -٤،٤دی فنیل

گرفته شده است .کامپوزیت ها در مقادیر  ١و  ٣درصد وزنی نانوذرات خاک رس ( Closite 30Bیا
 )C30Bبا پلیمرشدن درجا به روش دومرحله ای سنتز شدند .اثر نانوذرات بر برهم کنش زنجیرهای

پلی یورتان ـ نانوخاک رس ،بلورینگی ،خواص مکانیکی و اثر حافظه شکلی به ترتیب با استفاده از

روش های طیف سنجی زیرقرمز ،گرماسنجی پویشی تفاضلی ،آزمون کشش و آزمون حافظه شکلی
بررسی شد .مقدار اختالط فازها و پیوندهای هیدروژنی در مقادیر  %١وزنی نانوذرات خاک رس

افزایش یافت ،در حالی که وجود  %٣وزنی نانوخاک رس سبب جدایی فاز شد .روش های گرماسنجی

پویشی تفاضلی مدوله ،پراش پرتو Xو میکروسکوپی نیروی اتمی ،پراکنش مناسب نانوذرات را

برای  %١وزنی نانوذرات خاک رس در ماتریس پلیمر نشان داد .افزودن نانوذرات منجر به استحکام

کششی بهتر نسبت به نمونه خالص و بازگشت شکلی بیشتر نسبت به تمام نمونه ها شد .مشخص

شد ،بلورینگی قطعه های نرم منجر به افزایش مدول و بهبود پارامتر تثبیت شکلی می شود .نتایج
حاصل از آزمون گرماوزن سنجی ساز و کار تخریب سه مرحله ای را برای پلی یورتان بر پایه
 PCL ،MDIو  BDOنشان داد.
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پلیمرهای دارای حافظه شکلی ،دسته ای از مواد هوشمند هستند که
در اثر محرک خارجی ،قابلیت بازگشت به شکل اولیه را پس از ایجاد
تغییر شکل دارند .محرک خارجی می تواند نور ،گرما ،الکتریسیته و
میدان مغناطیسی باشد .حافظه شکلی القا شده با گرما متداول تر است
که در آن بازگشت شکلی با گذشتن از یک دمای بحرانی انجام
می شود .حافظه شکلی ایجاد شده از این راه را اثر حافظه شکلی
القا شده گرمایی می نامند .در این حالت ،نمونه تا باالی دمای انتقال
( )Ttransگرم می شود و تغییر شکل می یابد .سپس ،ماده تا زیر دمای
انتقال سرد می شود تا ساختار آن تثبیت و با گرم شدن مجدد ماده
حین کاربرد ،شکل اولیه بازیابی شود.
پلیمرهای دارای حافظه شکلی بر پایه دو فاز نرم و سخت تهیه
می شوند .این دو فاز در مقیاس مولکولی با هم ناسازگارند .فاز سخت
که غنی از قطعههای سخت است و به طور کلی نیمه بلوری یا به شکل
شبکه فیزیکی است ،باعث استحکام و تقویت ماده می شود (خواص
مکانیکی پلیمر را کنترل می کند) .فاز نرم که غنی از قطعههای نرم
است ،معموالً بی شکل با دمای انتقال شیشهای یا نیمه بلوری با دمای
ذوب است .فاز نرم مسئول رفتار گرماکشسانی پلیمر است .در این
پلیمرها با گذشتن دما از حد خاصی مدول ماده تغییر چشمگیری
می یابد که دمای انتقال ( )Ttransیا دمای سوئیچ کردن نام دارد [.]١
تغییر زیاد ایجاد شده در مدول ماده ،تغییر شکل یا تثبیت شکل را میسر
میسازد .در دماهای باالی  Ttransقطعههای زنجیر انعطاف پذیرند .اما،
در دماهای پایین تر ،انعطاف پذیری حداقل بخشی از زنجیر محدود
می شود .در مواردی که انتقال از حالت الستیکی یا گرانرو به حالت
شیشهای اتفاق میافتد ،انعطاف پذیری کل قطعه محدود میشود .اگر
دمای انتقال برای ثابت نگه داشتن شکل ثانویه دمای ذوب باشد ،حین
کشش با سرد کردن مادهای که در باالی  Ttransکشیده شده است ،در
قطعه های نرم بلورینگی القا می شود.
پلی یورتان قطعه ای یکی از مهم ترین پلیمرهایی است که اثر حافظه
شکلی را به خوبی نشان می دهد .اثر حافظه شکلی در پلی یورتان ها
به علت وجود دو فاز سخت و نرم است که هر یک نقش ویژه ای
را ایفا می کنند .فاز نرم که غنی از قطعه های نرم است ،می تواند بر
پایه پلی ال های اتری یا استری باشد .پلی ال های استری نسبت به
اتری ،به علت داشتن گروه کربونیل در ساختار می توانند اثر بیشتری
بر خواص حافظه شکلی بگذارند .زیرا گروه های  -NHموجود در
قطعه سخت عالوه بر برقراری پیوند هیدروژنی با گروه های کربونیل
موجود در آن می تواند با گروه های کربونیل موجود در قطعه های
نرم استری نیز پیوند هیدروژنی برقرار کنند و مقدار اختالط فازها

را افزایش دهند [ .]٢برقراری پیوند هیدروژنی بیشتر ،باعث افزایش
کشسانی ماده می شود و قابلیت ماده برای بازگشت به شکل اولیه را
افزایش می دهد .با وجود نانوذرات خاک رس اصالح سطحی شده،
گروه های هیدروکسیل موجود در یون آمونیوم نانوذرات خاک رس
می توانند با گروه های کربونیل موجود در قطعه سخت و نرم پیوند
هیدروژنی تشکیل دهند .بنابراین می توان گفت ،در پلی یورتان های بر
پایه پلی ال استری ،مقدار پراکنش بهتری از نانوذرات در بستر پلیمر و
نیز مقدار سازگاری بیشتری انتظار می رود .در اثر پراکنش مناسب در
بستر پلیمر ،کامپوزیت خواص مکانیکی ،گرمایی و خواص حافظه
شکلی بهتری نشان می دهد.
تاکنون پژوهش های فراوانی در زمینه پلی یورتان های دارای حافظه
شکلی انجام شده است ]3[ Hayashi .در سال ١٩٩٠و ]٤[ Tobushi
در سال  ٢٠٠٣خواص مکانیکی پلی یورتان های دارای حافظه شکلی و
ارتباط بین خواص و ساختار را بررسی کردند Li .و همکاران [ ]٥در
سال  ١٩٩٤پلی یورتان های دارای حافظه شکلی بر پایه  PCL ،MDIو
 BDOسنتز کردند.
همان گروه در سال  ]6[ ١٩٩٦اثر پلی ال با وزن مولکولی های
مختلف را بر حافظه شکلی بررسی کردند Kim .و همکاران []7-10
لزوم بیشتر بودن نسبت مدول شیشه ای به مدول الستیکی را برای به
وجود آمدن اثر حافظه شکلی کشف کردند.
 Caoو  ]١١[ Janaکامپوزیت پلی یورتان ـ خاک رس را از PCL
با وزن مولکولی  MDI ،BDO ،٤٠٠٠ g/molو نانوذرات  C30Bبا
استفاده از پلیمرشدن درجا سنتز کردند.
بر اساس اطالعات نویسندگان این مقاله ،گزارشی مبنی بر بررسی
اثر حافظه شکلی در کامپوزیت پلی یورتان ـ نانوخاک رس بر پایه PCL
با وزن مولکولی  MDI ،BDO ،٢٠٠٠ g/molو  C30Bسنتز شده از
راه پلیمرشدن درجا مشاهده نشد .از این رو ،در پژوهش حاضر سعی
شد تا پلی یورتان بر پایه پلی کاپروالکتون ( )PCLبا وزن مولکولی
 ٢٠٠٠ g/molبه عنوان فاز نرم و  -٤،٤دی فنیل متان دی ایزوسیانات
( )MDIو  -4،1بوتان دی ال ( )BDOبه عنوان فاز سخت سنتز شود.
مقدار پراکنش نانوذرات در بستر پلیمر با به کارگیری روش های
گرماسنجی پویشی تفاضلی ،پراش پرتو  Xو میکروسکوپی نیروی
اتمی بررسی شده است .اثر نانوذرات بر مقدار برهم کنش ها ،
بلورینگی  ،خواص مکانیکی و خواص حافظه شکلی به ترتیب با
روش های  ،FTIRگرماسنجی پویشی تفاضلی مدوله ،آزمون کشش و
آزمون حافظه شکلی در کامپوزیت پلی یورتان ـ نانوخاک رس حاوی
 %٣٥وزنی قطعه سخت و در مجاورت  1 ،0و  3درصد وزنی
نانوذرات بررسی شده است.
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تجربی
مواد

سه ماده اصلی برای سنتز پلی یورتان قطعه ای عبارتند از پلی ال،
زنجیرافزا و دی ایزوسیانات است .در این پژوهش ،از پلی کاپروالکتون
با وزن مولکولی  ٢٠٠٠ g/molبا دمای ذوب  -٤،٤ ،٤٨°Cدی فنیل
متان دی ایزوسیانات ( )MDIبا وزن مولکولی  ٢٥٠ g/molو دمای
ذوب  ٤٥°Cو  -4،1بوتان دی ال ( )BDOبا وزن مولکولی  ٩٠ g/molو
دمای ذوب  ١٦°Cاستفاده شد .همه مواد محصول شرکت Aldrich
بودند .از نانوذرات  Cloisite30Bنیز استفاده شد که دارای گروه های
اصالح کننده آمونیوم با ساختار کلی زیر است:
CH2CH2OH
T

N+

CH3

CH2CH2OH

 Tنمایانگر چربی حیوانی تالو ( )tallowاست که حاوی حدود %٦٥
 C16H33 %٣٠ ،C18H37و  C14H29 %٥و آنیون استفاده شده از نوع کلرید
است.
دستگاه ها و روش ها

گرماسنج پویشی تفاضلی مدل  DSC1ساخت شرکت
 TOLEDOمجهز به نرم افزار  STAR Systemبرای یافتن دماهای
دقیق ذوب و انتقال شیشه ای قطعه های سخت و نرم و مقدار بلورینگی
هر نمونه به کار گرفته شد .آزمون گرماسنجی پویشی تفاضلی در
محدوده دمایی  ٨٠°Cتا  ٢٥٠ °Cبا سرعت گرمادهی  ١٠°C/minو در
محیط گاز  N2انجام شد .شایان ذکر است ،آزمون گرماسنجی پویشی
تفاضلی مدوله نیز با این دستگاه انجام شد .این آزمون بر پایه اعمال
گرمایش و سرمایش سینوسی به ماده عمل می کند و برای بررسی
رفتار فازی کامپوزیت ها به کار می رود .آزمون گرماسنجی پویشی
تفاضلی مدوله در محدوده دمایی  -80°Cتا  ٠ °Cبا سرعت گرمادهی
 ٢°C/minو در محیط گاز  N2برای تعیین مقدار زنجیرهای پلیمری
وارد شده به فضای بین الیه ای نانوذرات انجام شده است.
از پراش سنج پرتو  Xمدل  X Pert MPDبا ولتاژ  ٤٠kVو جریان
 ٤٠mAبرای بررسی مقدار پراکنش نانوذرات در بستر پلیمر استفاده
شد .آند دستگاه از جنس مس و آزمون در محدوده  2θبرابر١-٣٠°
انجام شده است .در این روش با تاباندن پرتو Xبه نمونه مقدار
پرتو بازتابیده اندازه گیری می  شود .مقدار پراش معیاری از فواصل
بین الیه ای بلورهاست.
METTLER
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آزمون کشش طبق استاندارد  ASTM D638به کمک دستگاه کشش
 Galdabiniمدل  Sun2500انجام شد .برای انجام آزمون کشش ،ابتدا
با استفاده از دستگاه سوراخ کن نمونهها به شکل دمبل برش داده
شدند (از هر نمونه حداقل سه دمبل تهیه شد) .سپس ،با استفاده از
دستگاه کشش در دمای محیط و با سرعت  ٥٠ mm/minعملیات
کشش انجام شد .فاصله بین گیره ها  ٤٥ mmدر نظر گرفته شد .از
گرماوزن سنج مدل  TGA-PLساخت کشور انگلستان برای بررسی
مقدار تغییرات وزن با دما استفاده شد .این آزمون در محدوده دمایی
صفر تا  ، ٦٠٠ °Cبا سرعت گرمادهی  ١٠° C/minو در محیط  N2انجام
شد .از دستگاه میکروسکوپ پویشی نیروی اتمی ساخت شرکت
 Ambios Thechnologyاستفاده شد.
از دستگاه آزمون حافظه شکلی ساخت  ،Shimadzuمدل AG-10TB
که متشکل از دستگاه کشش مجهز به محفظه گرمایی بود ،استفاده
شد .در این آزمون ،ابتدا دمای محفظه تا دمایی بیش از دمای ذوب
بلورهای قطعه نرم ( )Thighگرم و نمونه با ابعاد  ٧٥×٥×13 mmبا
سرعت  ١٠ mm/minتا  %٥٠کشیده شد .سپس در همان حالت
کشیده شده ،نمونه به زیر دمای ذوب ( )Tlowبا سرعت ٢٠° C/min
سرد و ساختار موقتی در نمونه تثبیت شد .در مرحله بعد ،نیرو از
روی ماده برداشته (باربرداری) و کرنش به صفر درصد کاهش یافت.
در این لحظه تغییر طول نمونه نسبت به طول اولیه اندازه گیری و به
شکل ( )εuگزارش شد .مجددا نمونه با سرعت  ١٠° C/minگرم و
پس از رسیدن به دمای  Thighبه مدت  ١٥ minدر همان دما باقی
ماند تا به شکل اصلی خود بازگردد .در این مرحله نیز تغییر طول
نسبت به طول اولیه نمونه اندازه گیری و به شکل  εpگزارش شد.
سپس ،پارامترهای تثبیت شکل برای هر چرخه (( ،)Rf(Nبازگشت
شکل برای هر چرخه (( )Rr(Nو بازگشت شکل کلی ( )Rr,totمطابق
معادله های ( )1تا ( )3محاسبه شد [:]١٢
)(1

				 Rf(N) = εU (N)/ εm

)(2

			 )Rr (N) = εm -εp(N)/εm- εp(N-1

)(3

				 Rr,tot (N) = εm -εp(N)/εm

در این معادله ها  Nتعداد چرخه گرمایی و  εmبیشینه کرنش اعمال
شده است εu .و  εpتغییر طول نمونه نسبت به طول اولیه به ترتیب در
 Tlowو  Thighو  εmکل تغییر طول نسبت به طول اولیه است Rf(N( .و
( Rr(Nبه ترتیب پارامتر تثبیت شکل و پارامتر بازگشت برای هر
چرخه و  Rr,totپارامتر بازگشت کلی شکل است.
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سنتز نمونه ها

برای سنتز نمونه های پلی یورتان ،ابتدا پلی ال و دی ایزوسیانات با
نسبت مولی  ١به  ٣/٤٣در دمای  ٨٠°Cبه مدت  ٢/٥ hدر راکتور
مجهز به گاز نیتروژن و هم زن سه پره با سرعت  ٣٠٠ rpmمخلوط
شد .پس از  ٢/٥ hدما به  ٩٠°Cافزایش یافت و زنجیرافزا با نسبت
مولی  ١/٧٨به  ۱آهسته به سامانه اضافه شد (نسبت های مولی از
معادله ( )4محاسبه شده است) .پس از افزایش گرانروی ،نمونه ها
از راکتور خارج و به مدت  ٤٨ hدرون گرم خانه با دمای ٨٥˚C
قرار داده شدند تا واکنش ها تکمیل شود .برای سنتز کامپوزیت ،ابتدا
نانوخاک رس با پلی ال در دمای  ٦٥ ˚Cزیر تنش برشی زیاد با سرعت
 ٣٠٠٠ rpmبه مدت  ٣ hمخلوط شد .سپس ،مخلوط به راکتور منتقل
شد و ادامه پژوهش مانند سنتز پلی یورتان خالص انجام شد .در
جدول  ١نمونه های سنتز شده مشخص شده است.
)%wt=[(f+2a)/2×Miso+a×Mdiol]/[Mn+(f+2a)/2×Miso+a×Mdiol](4

در این معادله %wt ،درصد وزنی قطعه سخت f ،عاملیت پلی ال،
نسبت مولی دی ال به پلی ال Miso ،و  Mdiolبه ترتیب وزن مولکولی
ایزوسیانات و دی ال و  Mnوزن مولکولی پلی ال است.
a

نتایج و بحث
گرماسنجی پویشی تفاضلی

در شکل  ١نتایج حاصل از آزمون گرماسنجی پویشی تفاضلی ()DSC
برای نمونه پلی یورتان و نمونههای حاوی  ١و ٣درصد وزنی نانوذرات
نشان داده شده است .چنان چه مشاهده میشود ،با افزایش درصد
نانوذرات دمای انتقال شیشهای قطعههای نرم افزایش می یابد ،به
طوری که این دما از  -٤٦°Cدر نمونه خالص به  -٤٠°Cو  -٣١°Cبه
ترتیب در نمونههای با  %١و  %٣وزنی نانوذرات افزایش یافته است.
نانوذرات با پراکنده شدن در البهالی زنجیرهای قطعه نرم و ایجاد

پیوند هیدروژنی با گروههای کربونیل قطعه نرم (گروه هیدروکسیل
موجود در یون آمونیوم ذرات خاکرس با گروههای کربونیل قطعه
نرم پیوند هیدروژنی برقرار میکنند) حرکتهای مولکولی را محدود
میکنند .با کم شدن تحرک مولکولی ،دمای انتقال شیشهای به دماهای
باالتر جابهجا میشود .با افزودن نانوذرات پیک مربوط به دمای انتقال
شیشهای نیز پهنتر میشود که بیانگر اثر متفاوت نانوذرات در ایجاد
محدودیت حرکتی زنجیرها برای زنجیرهای مختلف است .در نمونه
فاقد نانوذرات ،پیک ذوب فاز نرم در دمای  ٣٩°Cمشخص است که
نشانه تشکیل بلور در فاز نرم برای این نمونه است .اما ،با افزودن %١
وزنی نانوذرات این پیک (در دمای  )٤٢°Cضعیفتر شده و قابلیت
بلورینگی کاهش می یابد .اما هنگامی که مقدار نانوذرات به  %٣افزایش
می یابد ،دوباره پیک ذوب (در دمای  )٤١°Cتقویت میشود .این امر را
میتوان با اثر هستهگذاری نانوذرات توجیه کرد ،به طوری که با وجود
 %٣وزنی نانوذرات ،هستهگذاری رخ میدهد و در فاز نرم بلور تشکیل
میشود .اما ،مقدار  %١وزنی نانوذرات برای هستهگذاری کافی نیست.
نمودار مربوط ،پیک ذوب در ناحیه فاز سخت را تنها برای نمونه فاقد
نانوذرات نشان میدهد .بدین معنا که نمونههای حاوی نانوذرات در فاز
سخت بلور ندارند و این امر به برهم خوردن نظم قطعههای سخت با
وجود نانوذرات مربوط است .در نمونه فاقد نانوذرات در دمای حدود
 ٢٠٠°Cکاهش شدید و ناگهانی در نمودار دیده میشود که بیانگر
تخریب نمونه است .به منظور بررسی سازو کار تخریب این نمونه،
آزمون گرماوزنسنجی انجام شد که در بخشهای بعد بررسی میشود.
گرماسنجی پویشی تفاضلی مدوله

در این مرحله هر سه نمونه مورد آزمایش قرار گرفتند ،تا با استفاده از
PU 35-1
PU 35-3
PU 35-0

جدول  -١نمونه های سنتز شده.
نمونه
PU35-0
PU35-1
PU35-3

درصد وزنی قطعه
سخت

درصد وزنی
نانوذرات

35
35
35

0
1
3

300

250

200

100 150
دما

()°C

50

0

-50

-100

شکل -١نمودارهای  DSCبرای سه نمونه.
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مقدار  ∆Cpبه دست آمده از شکل  ٢و معادله ارایه شده توسط  Jinو
( ]١٣[ Songمعادله  )٥کسر وزنی زنجیرهای پلیمری که وارد فاصله
بین الیه ای نانوذرات شده اند ،محاسبه شود .کسر وزنی زنجیرهای
وارد شده به داخل فاصله بین الیه ای نانوذرات می تواند معیاری از
پراکنش ذرات نانو در بستر پلیمر باشد .در شکل  ٢نمودار حاصل از
این آزمون برای هر سه نمونه نشان داده شده است .چنان چه در این
شکل مشاهده می شود ،در دمای حدود  -٤٠ °Cافزایشی وجود دارد.
این افزایش  Cpمربوط به دمای انتقال شیشه ای است .در این آزمون
نیز مشاهده می شود ،با افزایش درصد نانوذرات ،دمای انتقال شیشه ای
قطعه نرم افزایش می یابد Jin .و  Songنشان دادند ،با استخراج ∆Cp
از نمودار مزبور می توان کسر وزنی زنجیرهای پلیمر را که وارد فاصله
بین الیه ای نانوذرات شده اند ،محاسبه کرد .در ضمن معادله ( )٥را
ارایه کردند:
				

)(٥

ωp = 1- ΔCp1/ΔCp2

در معادله ( ΔCp1 )5و  ΔCp2به ترتیب مربوط به نانوکامپوزیت
پلی یورتان بین الیه ای و پلی یورتان خالص است.
نتایج حاصل برای مقادیر  ∆Cpو  ωpدر جدول  ٢آمده است .با
توجه به داده های جدول می توان نتیجه گرفت ،کسر وزنی زنجیرهای
وارد شده در فاصله بین الیه ای نانوذرات در نمونه  PU35-1نسبت به
نمونه  PU35-3بیشتر است که می تواند بیانگر پراکنش بهتر نانوذرات
در نمونه  PU35-1نسبت به نمونه  PU35-3باشد .این نتیجه در بخش
بعد به کمک آزمون  XRDو طیف حاصل نیز تأیید شده است.
پراش پرتو X

آزمون پراش پرتو  Xمعیاری از نحوه پراکنش نانوذرات در بستر پلیمر

جدول  -٢داده های حاصل از گرماسنجی پویشی تفاضلی مدوله.
نمونه

PU35-0
PU35-1
PU35-3

∆Cp

ωp

0/32
0/25
0/28

0/22
0/12

است .این آزمون بر پایه تابش پرتو  Xبه نمونه و بررسی نحوه پراش
پرتو پس از برخورد با نمونه استوار است .هر چه فاصله بلورها از هم
بیشتر باشد ،مقدار پراش پرتو کمتر است و پیک موجود در الگوی
 XRDبا شدت کمتری ظاهر می شود .فاصله بیشتر بلورها از هم نشانه
پراکنش بهتر بلورهاست .در این پژوهش ،از سه نمونه حاوی %٣٥
وزنی قطعه سخت و  3 ،1و  %5وزنی نانوذرات خاک رس آزمون در
محدوده  ٢ θبرابر ١-٣٠°تهیه شد که الگوی  XRDآنها در شکل ٣
ارایه شده است .شایان ذکر است ،کامپوزیت با  %٥وزنی نانوذرات
پس از ارزیابی اولیه و مشاهده خواص نامطلوب در این آزمون از
فهرست نمونه ها حذف شد .در این آزمون مشاهده شد ،پراکنش
نانوذرات در بستر پلیمر در این نمونه مناسب نیست و در نتیجه
محصول تولید شده نمی تواند خواص مطلوبی داشته باشد و بنابراین
از این نمونه صرف نظر شد.
در نمودار شکل  ٣پیک های ریز موجود در محدوده  ٢ θبین ٥-٢٥°
براساس مقاالت به پیک های حاصل از بلورینگی پلی ال در فاز نرم
پلی یورتان (در این جا پلی کاپروالکتون) مربوط است [ .]١4-١6در
شکل مشاهده می شود ،در نمونه با  %١وزنی نانوذرات در محدوده
 ٢ θبرابر ١-5°هیچ پیکی مشاهده نمی شود و این نشانه پراکنش
خوب ذرات نانو (پراکنش از نوع میان افزا) است .چنان چه در
نتایج سایر پژوهشگران نیز مشاهده شده است ،نانوذرات خاک رس
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PU 35-3
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PU 35-0

20
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0

-20
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-40

شکل  -٢نمودار  DSCمدوله برای سه نمونه.
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شکل -٣الگوی پراش پرتو  Xبرای سه نمونه با  ٣ ،١و  %٥وزنی
نانوذرات.
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خالص ( )C30Bدر  ٢ θبرابر  ٤/٨°یک پیک نشان می دهد [.]٢،١٧
این پیک در نمونه حاوی  %١وزنی نانوذرات محو شده است .این امر
دلیلی بر پراکنش خوب نانوذرات در کامپوزیت است .در نمونه دارای
 %٣وزنی نانوذرات در محدوده  ٢ θبرابر ٢/٣°و ٤/٧°پیک مشاهده
می شود .پیک ناحیه  ٤/٧°ضعیف است و می تواند معیاری از پراکنش
الیه ای نانوذرات باشد .اما ،در نمونه با  %٥وزنی نانوذرات پیک های
ناحیه های  ٤/٧°و  ٢/٣°نسبت به نمونه دارای  %٣وزنی شدیدتر و
بیانگر پراکنش نامناسب نانوذرات است .هم چنین ،پیک های ظاهر
شده در  ٢/٣°و ٤/٧°برای نمونه های  %١و  % ٣وزنی نانوذرات نسبت
به پیک مربوط به خاک رس خالص در  ٢ θبرابر  ٤/٩°به ٢θهای
کم تری جا به جا می شود که بیانگر بازشدن الیه های نانوذرات و
پراکنش الیه ای نانوذرات است.
دست یابی به پراکنش مناسب در نمونه ( PU35-1نمونه حاوی
 %٣٥قطعه سخت و  %١نانوذرات) و تا حدودی در نمونه PU35-3
را می توان به گروه های هیدروکسیل موجود در اصالح کننده به
کار رفته در  C30Bنسبت داد .این گروه ها سبب سازگاری بیشتر
زنجیرهای پلی یورتان و نانوذرات شده و در نتیجه زنجیرهای پلیمری
بیشتری به داخل فاصله بین الیه ای نانوذرات نفوذ می کنند .این
گروه ها می توانند با گروه های یورتانی و اتری موجود در زنجیرهای
پلی یورتان ،پیوند های هیدروژنی قوی و با گروه های سیانات موجود
در محیط واکنش پیوند شیمیایی برقرار کنند .اما ،با افزایش غلظت
نانوذرات به  %٥وزنی ،نانوذرات بیشتر به تشکیل خوشه تمایل پیدا
می کنند و پراکنش مطلوبی در بستر پلیمر ندارند.
آزمون کشش

نمونه
PU35-0
PU35-1
PU35-3

استحکام
)(MPa

درصد تغییر
شکل

مدول
)(MPa

انرژی
)( J

9/8
26/8
36/8

237
260
568

59
30
9

3
13
15

بیشتر بودن مدول نمونه  PU35-1نسبت به نمونه  PU35-3با توجه
به بلورینگی بیشتر  PU35-3شاید بتوان گفت ،علت این امر پراکنش
بهتر نانوذرات در نمونه  PU35-1نسبت به نمونه ( PU35-3چنان چه
در الگوی  XRDدیده شد) باشد .هنگامی که پراکنش ذرات بهتر
انجام شود .ذرات سخت نانو مانع از تحرک تعداد بیشتری از زنجیرها
می شود و مدول (مقاومت در برابر تغییر شکل) افزایش می یابد [.]١٧
با افزایش مدول ،تحرک زنجیرها سخت تر شده و کمتر می توانند
افزایش طول داشته باشند .بنابراین ،درصد ازدیاد طول تا پارگی
کاهش می یابد .درباره افزایش استحکام کششی نمونه ها در حضور
نانوذرات می توان گفت ،ایجاد پیوندهای هیدروژنی قوی بین گروه
هیدروکسیل نانوذرات با گروه های کربونیل زنجیرهای پلیمری در
این امر مؤثرند و با افزایش مقدار نانوذرات این اثر تقویت می شود.
طیف سنجی زیرقرمز

طیف  های زیرقرمز پلی یورتان های االستومری گرمانرم معموال شامل
تعدادی پیک شاخص هستند که در جدول  ٤آمده است .البته با
توجه به نوع اجزای موجود در زنجیرهای پلی  یورتان ممکن است،
40
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شکل  -٤نمودار حاصل از کشش برای سه نمونه.
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تنش ()N/mm2

مقادیر عددی مربوط به مدول ،درصد کشش و استحکام برای سه
نمونه در جدول  ٣ارایه شده است .در شکل  ٤نیز نمودارهای حاصل
از آزمون کشش نشان داده شده است .چنان چه مشاهده می شود ،با
افزایش درصد وزنی نانوذرات ،مدول کم شده و درصد ازدیاد طول
تا پارگی و استحکام کششی افزایش می یابد .بیشتر بودن مدول نمونه
فاقد نانوذرات را می توان به بلورینگی بیشتر آن نسبت داد.
 Sonnenscheinو همکاران [ ]١8بیان کردند ،در پلیمرهای
نیمه بلوری هنگام بررسی مدول در دماهای پایین تر از دمای ذوب
بلورها ،عالوه بر نانوذرات وجود بلورها نیز نقش مؤثری در تغییرات
مدول ایفا می کنند .در این جا آزمون کشش در دمای مــحیط
( )٢٥ °Cانجام شده است که دمایی زیر دمای ذوب بلورهاست
( .)٤٠°Cبنابراین ،مقدار بلورینگی بر مدول اثر می گذارد ،به طوری
که بلورینگی بیشتر سبب افزایش مدول شده است .اما ،در مورد

جدول  -٣داده های حاصل از آزمون کشش.
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جدول  -4عدد موجی پيوندهای مربوط به پلیيورتان در طيف زیرقرمز.
نوع ارتعاش

عدد موجی
()cm-1

N-H

آزاد

کششی

3440

N-H

پیوند هیدروژنی

کششی

3295
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کششی

1620

 C=Cحلقه آروماتیک

کششی

1600

گروه

N-H
C-N

نوع پیوند

یورتان آمید
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CH2

کششی
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C-H

CH2
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صفحه
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I

 C-O-Cگروه اتری آلیفاتیک
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کششی
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صفحه
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محل پیک های مورد اشاره در این جدول اندکی جا به جا شود.
طیف زیرقرمز برای سه نمونه در شکل  5نشان داده شده است .با
توجه به طیف زیرقرمز نمونه فاقد نانوذرات ،از آن جا که در ناحیه
 ٢٢٠٠- ٢٣٠٠ cm-1نوار جذبی مشاهده نمی شود ،می توان اطمینان
حاصل کرد که واکنش گروه های  NCOکامل شده است و دیگر
 NCOآزاد وجود ندارد .اگر مقدار کمی رطوبت در سامانه واکنش
وجود داشته باشد ،گروه های ایزوسیانات می توانند با مولکول های
آب واکنش داده و اتصاالت اوره تشکیل دهند .این امر سبب می شود،
در طیف  IRپیک جذبی ضعیفی در حدود  ١٦٢٠ cm-1مشاهده
26

شود .با توجه به نبود چنین پیکی در طیف  IRمربوط به
می توان گفت ،به احتمال قوی محیط واکنش به طور کامل عاری
از رطوبت بوده است و تمام گروه های ایزوسیانات صرف تشکیل
گروه های یورتانی شده اند .با توجه به جدول  ٤و مشاهده پیک
جذبی بسیار ضعیف در حدود  ٣٤٠٠ cm-1که به گروه های NH
آزاد تعلق دارد ،می توان گفت اکثر گروه های  NHبا گروهای استری
موجود در قطعه های نرم و گروه های یورتانی قطعه های سخت
پیوند هیدروژنی برقرار کرده اند .نوارهای جذبی در حدود  ٣٤٨٠و
 ٣٣٢٠ cm-1به ترتیب به گروه های  N-Hآزاد و گروه های  N-Hکه
در پیوند هیدروژنی شرکت کرده اند ،مربوط می شوند .نوار جذبی در
حدود  ١٧٣٣ cm-1به گروه های کربونیل آزاد و نوار جذبی در حدود
 ١٧٠٣ cm-1به گروه های کربونیل شرکت کرده در پیوند هیدروژنی
مرتبط است .در پلی یورتان های با پلی ال اتری گروه های N-H
قابلیت برقراری پیوند هیدروژنی با گروه های اتری قطعه های نرم و
گروه های یورتانی قطعه های سخت را دارند ،در حالی که گروه های
کربونیل موجود در قطعه های سخت تنها می توانند با  NHموجود
در گروه های یورتانی قطعه های سخت پیوند هیدروژنی برقرار کنند.
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شکل  -٥طیف های  IRبرای سه نمونه( :الف) ( ،PU35-0ب)  PU35-1و

(ج)

.PU35-3
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آزمون گرماوزن سنجی روشی برای اندازه گیری مقدار و سرعت تغییر
وزن ماده به شکل تابعی از زمان یا دماست .این اندازه گیری ها برای
تعیین اجزای مواد ،پیش بینی ساز و کار تخریب و پایداری گرمایی
ماده انجام می شود .چنان چه در بخش گرماسنجی پویشی تفاضلی
مشاهده شد ،نمونه  PU35-0در دمای حدود  ٢٠٠°Cتخریب می شود.
برای بررسی ساز و کار تخریب این نمونه آزمون گرماوزن سنجی
تهیه شد که نمودارهای مربوط در شکل  ٦ارایه شده است .در این
شکل دیده می شود ،طیف نمونه در دمای  ٣٤٥ °Cیک شانه ،در دمای
 ٣٨١ °Cیک پیک تیز و در دمای  ٤٤٥°Cیک پیک ضعیف نشان
می دهد Petrovic .و همکاران [ ]١9نشان دادند ،نمودار DTGA
برای پلی یورتان های قطعه ای که دی ایزوسیانات در آنها  MDIاست،
شامل سه پیک است .آنها بیان کردند ،هر پیک نشان دهنده یک
مرحله تخریب است که در مرحله اول ضعیف ترین پیوندها تخریب

کاهش وزن نسبت به دما ()%/°C

آزمون گرماوزن سنجی

]x 16.55[°C
y 90.941

]x 254.94[°C
y 98.962

0/0
-2/0

90

]x 445.44[°C
y -0.1606

70

-0/4
-0/6

کاهش وزن ()%

بنابراین ،می توان تعداد پیوندهای هیدروژنی بین قطعه های سخت و
در نتیجه مقدار جدایی فاز را با در نظر گرفتن سطح زیر پیک جذب
مربوط به گروه های کربونیل شرکت کرده در پیوند هیدروژنی که
در شکل 5ـ ب با  H-COمشخص شده اند ،محاسبه کرد .اما ،در
پلی یورتان های با پلی ال استری ،عالوه بر قطعه سخت ،قطعه نرم
نیز دارای گروه کربونیل است و گروه های کربونیل در هر دو فاز
می توانند با  NHموجود در گروه های یورتانی قطعه های سخت پیوند
هیدروژنی برقرار کنند .بنابراین ،نمی توان پیوندهای هیدروژنی مربوط
به قطعه های نرم و سخت را از هم جدا کرد و در نتیجه نمی توان
مقدار جدایی فاز را در پلی یورتان های استری محاسبه کرد [.]٢
با مقایسه پیک جذبی مربوط به گروه های کربونیل ،دیده می شود
پیک های دوقله ای در نمونه بدون نانوذرات به پیک یک قله ای تیز در
نمونه حاوی نانوذرات تبدیل می شود .این امر بیانگر شرکت کردن
تمام گروه های کربونیل در پیوند هیدروژنی است .علت افزایش
پیوندهای هیدروژنی با وجود نانوذرات ،وجود کاتیون آمونیوم روی
سطح الیه های نانوذرات است که دارای دو گروه هیدروکسیل هستند و
می توانند با گروه های یورتانی موجود در قطعه های سخت ،پیوند
هیدژونی برقرار کنند .افزودن  C30Bسبب کاهش مقدار جدایی فاز
می شود ،زیرا به دلیل وجود گروه های هیدروکسیل و امکان تشکیل
پیوند هیدروژنی با گروه های یورتانی ،این نانوذرات بيشتر در فاز
سخت پراکنده شده و مانع از تشکیل پیوند هیدروژنی بین گروه های
یورتانی قطعه های سخت می شوند .بنابراین ،با افزودن نانوذرات،
مقدار اختالط فازها افزایش می یابد [.]٢
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شکل  -٦نمودار  TGAبرای نمونه .PU35-0
می شوند .دو مرحله اول مربوط به تخریب قطعه های سخت است
که پایداری گرمایی کمتری نسبت به قطعه های نرم دارند (به علت
کمتر بودن وزن مولکولی نسبت به پلی ال و بلورینگی کمتر آن نسبت
به فاز نرم ،کوچک مولکول ها از فاز سخت زودتر خارج می شوند).
ماده اصلی خارج شده در پیک اول  CO2و هم چنین پیوندهای CH
است [ .]20مرحله سوم تخریب ،مربوط به تخریب قطعه های نرم
است .تخریب قطعه های سخت به ماهیت دی ایزوسیانات بستگی
دارد .دی ایزوسیانات های حلقوی نسبت به خطی پایداری گرمایی
کمتری دارند.
آزمون میکروسکوپ پویشی نیروی اتمی

تصاویر دوبعدی و سه بعدی مربوط به نمونه های  PU35-0 ،PU35-1و
 PU35-3در شکل  7مشاهده می شود .معموال در روش میکروسکوپی
پویشی نیروی اتمی که در بررسی شکل شناسی ساختارهای دوفازی
استفاده می شود ،فاز سخت تصویر روشن تر و فاز نرم تصویر تیره تری
ایجاد می کند [ .]٢1در تصاویر نشان داده شده می توان نقش نانوذرات
بر تغییرات فاز را در حالت سه بعدی مشاهده کرد .همان طور که در
تصاویر مشاهده می شود ،با افزودن  %١نانوذرات به نمونه خالص
مقدار اختالط دو فاز در یک دیگر بیشتر شده است .اما ،با افزودن %٣
نانوذرات ،جدایی فاز رخ داده است .علت این امر را می توان به وجود
نانوذرات و مقدار پراکنش آن در بستر پلیمرنسبت داد .نانوذرات
در بین زنجیرها پراکنده شده و زنجیرها وارد فواصل بین الیه ای
نانوذرات می شوند و با آن پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند .پراکنش
مناسب نانوذرات باعث برقراری پیوندهای هیدروژنی مناسب بین فاز
نرم (حاوی گروه های کربونیل) و سخت می شود و مقدار پراکنش
فازها را در یک دیگر بهبود می بخشد .نتایج پراش پرتو  Xنیز نشان
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PU35-3

PU35-3

								
(الف)
			
شکل  -٧تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی برای نمونه های مختلف( :الف) دو بعدی و (ب) سه بعدی.
داد ،نمونه حاوی  %١نانوذرات پراکنش بهتری نسبت به نمونه حاوی
 %٣وزنی نانوذرات دارد .نتایج حاصل از میکروسکوپ نیروی اتمی
در باره چگونگی پراکنش نانوذرات در فازهای نرم و سخت و
جدایی فاز با نتایج حاصل از پراش پرتو  Xدر این مورد تطابق دارد.
در میکروسکوپ نیروی اتمی ،پراکنش نانوذرات در فازها به طور
غیرمستقیم بر اساس نحوه جدایی فاز(جدایی فاز کمتر بیانگر پراکنش
بهتر نانوذرات است) قابل مشاهده است.
حافظه شکلی

در جدول های  ٥و ٦داده های مربوط به  εp ،εuو پارامترهای تثبیت و
بازگشت شکلی و در شکل  ٨نمودارهای مربوط به آزمون حافظه
شکلی برای سه نمونه آمده است .چنان چه در شکل ها مشاهده
می شود ،هر نمونه دو چرخه گرمامکانیکی را طی کرده است .گرفتن
تنها دو چرخه گرمامکانیکی برای هر نمونه و اجتناب از انجام
چرخه های بعدی دو علت دارد .اوال ،در مقاالت متعددی ذکر شده
که از چرخه دوم یا سوم به بعد ،نمودار چرخه ها به هم نزدیک شده و
جدول  -٥مقادیر  εpو  εuدر هر چرخه.
نمونه

)εp(1

)εU(1

)εp(2

)εU(2

PU35-0

6/1
5/6
6/5

39/5
34/1
37/2

8
8/7
10/1

38/5
32/4
35

PU35-1
PU35-3
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(ب)

تقریبا نمودارها بر هم منطبق می شوند .بنابراین ،تنها چرخه های اول و
دوم روی هر نمونه اعمال شده است [ ]١٥،٢2،٢3و از سویی این
آزمون بسیار پرهزینه است.
با افزایش مقدار بلورینگی قطعه های نرم ،مقدار  εuو در نتیجه مقدار
پارامتر تثبیت شکل افزایش یافته است .برای روشن تر شدن این امر
نتایج جدول  ٧ارایه شده است .در این جدول ،مقدار  εuو مقدار پارامتر
تثبیت شکل با مقدار  ∆Hmکه معیاری از مقدار بلورینگی است و
از نتایج گرماسنجی پویشی تفاضلی استخراج شده است ،به طور
هم زمان دیده می شود Rf .مقدار قابلیت ماده در تثبیت شکل موقتی
است [ .]٢3،٢2از آن جا که شکل موقت در پلیمرهای نیمه بلوری
با بلورینگی قطعه های نرم تثبیت می شود ،هر چه مقدار بلورینگی
بیشتر باشد ،پارامتر تثبیت شکل بیشتر است .از طرفی ساختار ماده ای
که قابلیت بلورینگی بیشتری داشته باشد ،در سرعت سرمایش معین
زودتر و بهتر تثبیت می شود .اما ،ماده ای که این قابلیت را کمتر دارد،
مقدار تثبیت ساختار در آن کمتر است .هم چنین ،مقدار  εuبه مقدار
جدول  -٦داده های مربوط به مقادیر  Rfو
نمونه

)Rf (1

PU35-0

79
68/2
74/4

PU35-1
PU35-3
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نمونه
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می دهد .بنابراین انتظار می  رود ،نمونه حاوی  %١وزنی نانوذرات که
براساس نتایج پراش پرتو  ،Xگرماسنجی پویشی تفاصلی مدوله و
میکروسکوپی پویشی نیروی اتمی دارای پراکنش بهتری نسبت به
نمونه حاوی  %٣است ،بازگشت شکلی بهتری داشته باشد .نتایج
حاصل از آزمون حافظه شکلی و داده های جدول  ٤این امر را تأیید
می کند .مقدار  εpبرای نمونه حاوی  %١وزنی نانوذرات کمتر است و
این امر بیانگر بازگشت شکلی مناسب در این نمونه است.

نتیجه گیری
تنش ()MPa

N1
N2

تنش ()MPa
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جدول  -٧مقادیر  εpو  Rfدر مقایسه با .∆Hm

)ج(

شکل  -٨نمودارهای مربوط به آزمون حافظه شکلی برای سه نمونه:
(الف) ( ،PU35-0ب)  PU35-1و (ج) .PU35-3
جمع شدگی ناگهانی پس از باربرداری از روی ماده وابسته است [.]٢
هر چه ساختار بلوری بیشتر باشد ،مقدار جمع شدگی کمتر است و εu
مقدار بزرگ تری خواهد داشت و بر عکس هر چه مقدار بلورینگی
کمتر باشد ،مقدار تثبیت ساختار کمتر و مقدار جمع شدگی پس از
باربرداری بیشتر و در نتیجه مقدار  εuبزرگ تر خواهد بود .با مقایسه
مقادیر  εpبرای سه نمونه می توان نتیجه گرفت ،مقدار بلورینگی روی
 εpاثر ضعیف تری دارد و به مقدار بسیار اندک باعث افزایش بازگشت
شکلی می شود .در مقاالت متعددی ذکر شده است ،مقدار  εpبسیار
متأثر از مقدار قطعه سخت است ،زیرا با افزایش قطعه سخت ،قابلیت
فاز سخت برای بازگرداندن نمونه به حالت اولیه بیشتر شده و مقدار
 εpکمترمی شود [.]٢،١٥،١٧،٢3
در کامپوزیت هایی که نانوذرات پراکنش خوبی دارند ،پیوندهای
برقرار شده با فاز سخت قوی تر است و بازگشت شکلی بیشتر رخ

افزودن نانوذرات باعث افزایش دمای انتقال شیشه ای و پهن شدن
پیک مربوط به انتقال شیشه ای در کامپوزیت پلی یورتان می شود.
وجود  %٣نانوذارت موجب هسته گذاری و در نتیجه بلورینگی
می شود ،در حالی که  %١نانوذرات برای هسته گذاری کافی نیست.
آزمون های پراش پرتو  ، Xگرماسنجی پویشی تفاضلی مدوله و
تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی حاکی از پراکنش از نوع میان افزای
نانوذرات در نمونه حاوی  %١نانوذرات و پراکنش الیه ای با وجود
 %٣نانو ذرات خاک رس و جدایی فاز است .در  %٥نانوذرات پراکنش
مناسبی از ذرات در بستر پلیمر وجود ندارد .با افزودن  %١نانوذرات
افزایش اختالط فازها مشاهده می شود ،در حالی که با افزودن %٣
نانوذرات مقدار جدایی فاز افزایش می یابد .نتایج حاصل از آزمون
گرماسنجی پویشی تفاضلی مدوله نشان داد ،کسر وزنی پلیمرهایی که
وارد فاصله بین الیه ای نانوذرات شده اند ،در نمونه حاوی  %١وزنی
نانوذرات نسبت به نمونه حاوی  %٣وزنی نانوذرات بیشتر است .این
امر بیانگر پراکنش بهتر نانوذرات در نمونه حاوی  %١وزنی نانوذرات
است .پراکنش نانوذرات و مقدار بلورینگی بر خواص مکانیکی و
حافظه شکلی اثر می گذارد .پراکنش مناسب نانوذرات در بستر پلیمر،
باعث بهبود خواص مکانیکی و حافظه شکلی می شود .به طوری که
نمونه حاوی  %١وزنی نانوذرات که پراکنش بهتری نسبت به نمونه
حاوی  %٣وزنی نانوذرات دارد ،دارای مدول بیشتر و مقدار بازگشت
شکلی بیشتر است .بلورینگی قطعه های نرم نیز باعث افزایش مدول و
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مهناز سادات حقائق و همکاران

... سنتز کامپوزیت های پلی یورتان ـ نانوخاک رس دارای حافظه شکلی و بررسی ساختار شیمیایی و

قدردانی

از ستاد نانو برای حمایت های مادی و معنوی در انجام این طرح
.سپاس گزاری می شود

 نتایج حاصل از طیف سنجی.بهبود پارامتر تثبیت شکل می شود
 وجود نانوذرات باعت افزایش مقدار پیوندهای،زیرقرمز نشان داد
 بر اساس نتایج حاصل از گرماوزن سنجی ساز و.هیدروژنی می شود
. سه مرحله ای است،کار تخریب پلی یورتان سنتز شده
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