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tom transfer radical polymerization (ATRP) of styrene in presence of
mesoporous silica nanoparticles was carried out at 110 °C. Reverse atom
transfer radical polymerization (RATRP) and simultaneous reverse and
normal initiation for atom transfer radical polymerization (SR&NI ATRP) techniques
were used as two appropriate introduced techniques for circumventing oxidation
problems. Usage of metal catalyst in its higher oxidation state was the main
feature of these initiation techniques in which deficiencies of normal ATRP were
circumvented. Structure, surface area and pore diameter of synthesized mesoporous
silica nanoparticles were evaluated using X–ray diffraction and nitrogen adsorption/
desorption isotherm analysis. Average particle size was estimated around 600 nm by
electron microscopy images. In addition, according to these images, nanoparticles
revealed an appropriate size distribution. Particles size and their distribution were
examined using scanning. Final monomer conversion was determined by using gas
chromatography. The number and weight average molecular weights (Mn and Mw) and
polydispersity indexes (PDI) were also evaluated by gel permeation chromatography.
According to the results obtained, addition of mesoporous silica nanoparticles in both
RATRP and SR&NI ATRP systems revealed similar effects: decrement of conversion
and Mn and also increment of PDI values observed by increasing of mesoporous
silica nanoparticles content. Improvement in thermal stability of the nanocomposites
in comparison with neat polystyrene was demonstrated by thermogravimetric analysis
(TGA). Moreover, in case of nanocomposites, thermal stability was obtained by higher
loading of nanoparticles. A decrease in glass transition temperature by higher content
of mesoporous silica nanoparticles has been demonstrated by differential scanning
calorimetry analysis.
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چکیده
پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم ( )ATRPاستیرن در مجاورت نانوذرات میانمتخلخل سیلیکا در

دمای  110°Cانجام شد .روشهای آغاز معکوس ( )RATRPو نرمال و معکوس همزمان (SR&NI

 )ATRPبه عنوان دو روش مناسب برای غلبه بر مشکالت اکسایش بهکار گرفته شدند .ویژگی
واژههای کلیدی
پلياستيرن،
نانوكامپوزيت،
نانوذرات میانمتخلخل سیلیکا،

،RATRP

SR&NI ATRP

عمده در این دو روش آغاز ،استفاده از کاتالیزورهای فلزی در حالت اکسایش بیشتر آنهاست که
در این شرایط بر مشکالت مربوط به روش آغاز نرمال غلبه میشود .ساختار ،مساحت سطح و

قطر منافذ نانوذرات سنتزی به کمک آزمونهای پراش پرتو  Xو جذب و واجذب همدمای نیتروژن
ارزیابی شدند .با استفاده از تصاویر ميکروسکوپی الکتروني پویشي ،میانگین اندازه ذرات حدود

 600 nmتخمین زده شد .این تصاویر ،توزیع مناسبی از اندازه نانوذرات را نیز نشان میدهند.

درجه تبديل نهايي مونومر با استفاده از روش رنگنگاری گازی اندازهگيري شد .متوسط عددي
( )Mnو وزني ( )Mwوزن مولکولي و شاخص پراكندگي ( )PDIنیز با استفاده از روش رنگنگاری
ژل تراوايي ( )GPCارزيابي شد .طبق نتایج ،افزایش نانوذرات میانمتخلخل سیلیکا در هر دو سامانه

 RATRPو  SR&NI ATRPآثار مشابهی نشان میدهد .کاهش در مقدار تبدیل و  Mnو نیز افزایش

مقادیر  PDIبا افزایش مقدار نانوذرات میانمتخلخل سیلیکا مشاهده شد .بهبود پایداری گرمایی
نانوکامپوزیتها در مقایسه با پلیاستیرن خالص به کمک آزمون گرماوزنسنجی ثابت شد .همچنین،

درباره نمونههای نانوکامپوزیتی نیز با افزایش مقدار نانوذرات ،پایداری گرمایی بیشتر حاصل شد.

نتایج آزمون گرماسنجی پویشی تفاضلی نیز کاهش در مقادیر دمای انتقال شیشهای با افزایش
نانوذرات میانمتخلخل سیلیکا را تأیید کرد.
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پژوهشها در زمینه نانوکامپوزیتهای پلیمری طی دهههاي اخير توجه
بسیار زیادی را هم در صنایع و هم در محیطهای دانشگاهی به خود
جلب کرده است [ .]۱بهطور کلی ،نانوکامپوزیتهای پلیمری شامل
دو جزء اصلی فاز آلی (ماتریس پلیمری) و فاز معدنی (پرکنندههای
معدنی) هستند که هر یک از این اجزا تأمینکننده بخشی از خواص
نانوکامپوزیتهای پلیمری حاصل خواهند بود .به عنوان مثال ،خاصیت
انعطافپذیری محصول نهایی ناشی از وجود ماتریس پلیمری و
پایداری گرمایی زیاد نتیجه وجود پرکنندههای معدنی است [ .]۲افزایش
مقادیر اندکی از پرکنندههای معدنی در مقیاس نانو ،بهبود خواص
قابل توجهی را در محصول نتیجه میدهد که از آن جمله میتوان به
افزایش قابل مالحظه خواص مكانيكي ،مقاومت گرمایی ،مغناطيسي،
الكتريكي و مقاومت در برابر شعله اشاره کرد [ .]۳،۴نانوذرات سیلیکا
از جمله نانوپرکنندههای معدنی مورد توجه هستند که بهطور عمده
به سه روش در تهیه نانوکامپوزیتها بهکار گرفته میشوند :اختالط
نانوذرات سیلیکا با ماتریس پلیمری ،اختالط نانوذرات سیلیکا با
مونومر و سپس پلیمرشدن مونومر ،اختالط پیشماده سیلیکا و مونومر و
سپس انجام پلیمرشدن هم پیشماده سیلیکا و هم مونومر [.]5
پس از اینکه شرکت نفتی موبایل در سال  1992اولین گزارش
خود را مبنی بر ساخت مواد میانمتخلخل (معروف به خانواده
 )M41Sارائه کرد ،تالشهای گستردهای برای کاربرد این خانواده
از مواد آغاز شد [ .]6مواد میانمتخلخل ،ذرات متخلخلي هستند كه
اندازه حفرههای آنها بين  2-50 nmمتغیر است .با توجه به آرایش و
قرارگیری میانمتخلخلها سه ساختار عمومی برای خانواده M41S
درنظر گرفته میشود MCM-41 :با ساختار ميلهاي شكلMCM-48 ،
با ساختار مكعبي و  MCM-50كه ساختاري اليهاي شكل دارد [ .]7در
این میان MCM-41 ،به علت خواص ویژه و جالب توجهی که فراهم
میسازد ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال مساحت
سطح ویژه زیاد ،کانالهای باریک و منظم ،حجم حفرههای زیاد و
پایداری گرمایی زیاد از جمله ویژگیهای حائز اهمیت MCM-41
است [.]8، 9
پليمرشدن راديکالي معمولي پرکاربردترين روش برای تهيه و تولید
مواد پليمري در مقياس صنعتي است ،اما کاربرد این روش مشکالتی
را نیز به همراه دارد .ضعف کنترلپذيري وزن مولکولي و توزيع آن،
ضعف در طراحي دقیق ساختار مولکولي پليمر محصول و ناتواني
در تهیه کوپليمرهاي قطعهاي از جمله مهمترین نقصهای پليمرشدن
راديکالي معمولي بهشمار میآیند [.]10
پليمرشدن آنیونی اولین روشی بود که برای غلبه بر این مشکالت

مطرح شد .اما این روش نیز با مشکالتی مواجه است .بنابراین آنچه
ایدهآل بهشمار میآید ،ارائه روشی است که ضمن حفظ خواص
مطلوب پليمرشدن راديکالي معمولي بتواند بر مشکالت آن نیز فائق
آید .بر این اساس ،روشهای پليمرشدن رادیکالی کنترل شده  -زنده
ارائه شدند .این روشها داراي انواع مختلفي هستند که پرکاربردترين
آنها پليمرشدن راديكالي انتقال اتم ( ،)ATRPپليمرشدن راديكالي با
واسطه نيتروكسيد ( )NMPو پليمرشدن انتقال افزايشي  -جدايشي
برگشتپذير ( )RAFTاست [ .]11،12حساسيت كمتر به ناخالصيها،
آسانبودن شرايط كاري مانند دما و فشار و نیز دردسترسبودن مواد
مورد نياز آن به شکل تجاري ،از جمله دالیلیاند که باعث شدند،
روش  ATRPبيشتر از ساير روشهاي پليمرشدن راديكالي کنترل
شده  -زنده مورد توجه قرار گیرد .با استفاده از روش ،ATRP
پليمرهایي با عامليتهاي مختلف و تركيب درصدهاي متفاوت،
انواع مختلفی از كوپليمرها (تصادفي ،قطعهاي ،گرادياني و پيوندي) و
نیز با توپولوژيهای متفاوت قابل تهیه هستند .همچنين ،با اين
روش طيف گستردهای از مونومرهاي مختلف مانند مونومرهاي
استيرني ،آكريالتها ،متاكريالتها ،آكريلونيتريل و آكريلآميدها قابل
پليمرشدن هستند [.]13
از ديگر ويژگيهاي روش  ATRPکه آن را بسيار حائز اهميت
ساخته قابليت آن در استفاده از روشهاي آغاز متنوع است [.]14
روش آغاز معکوس ( )RATRPدر واقع راه حلی است ،برای غلبه
بر مشکالتی که در سامانه  ATRPنرمال وجود دارد .در این سامانه
آغاز ،به دلیل استفاده از حالت اکسایش بیشتر فلز واسطه مشکالت
اکسایش موجود در سامانه نرمال حذف میشوند .در ترکیبات اولیه
مصرفی ،غیرفعالکننده در حالت اکسایش بیشتر افزون بر آغازگر
رادیکالی معمولی (مانند  )AIBNاستفاده میشوند که به شکل درجا
(در دمای پلیمرشدن) فعالکننندههای مورد نیاز و حالت اکسایشی کم
مورد نیاز  ATRPرا بهوجود میآورند [ .]3،15روش کلی این سامانه
آغاز در طرح  1آمده است.
با وجود مزایای فراوان سامانه آغاز معکوس ،استفاده از مقادیر زیاد
کاتالیزور و ضعف این سامانه آغاز در تولید کوپلیمرهای قطعهای
باعث شد تا سامانه آغاز دیگری پیشنهاد شود و گسترش یابد .در

طرح  -1طرح کلی سامانه .RATRP
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سامانه آغاز نرمال و معکوس همزمان ( )SR&NI ATRPتالش
میشود ،ضمن حفظ مزایای اصلی سامانه معکوس ،مشکالت آن نیز
مرتفع شود .بنابراین ،در شکلگیری این سامانه افزون بر استفاده از
حالت بیشتر اکسایش فلز واسطه و آغازگر رادیکالی معمولی ،از مقدار
قابل توجهی آغازگر ( ATRPآلکیل هالید) نیز استفاده میشود [.]14
طرح کلی این سامانه آغاز نیز در طرح  2نشان داده شده است.
مروری مختصر بر منابع بهروشنی مشخص میسازد ،روشهای
پلیمرشدن رادیکالی کنترل شده  -زنده جزو روشهای مورد توجه
برای تهیه انواع نانوکامپوزیتها بهشمار میآیند Hong .و همکاران
ساخت نانوساختارهای پوسته  -هسته را گزارش کردند که هسته آن
از جنس نانوذرات میانمتخلخل سیلیکا و پوسته از جنس پلیمر بوده
است [ .]16در این مطالعه ،از پلیمرشدن  RAFTآغاز شده از روی
سطح خارجی نانوذرات برای تهیه پوسته پلیمری استفاده شد Bals.و همکاران
نیز با کاربرد پلیمرشدن  NMPآغاز شده از روی سطح موفق شدند،
انواع مختلفی از نانوکامپوزیتهای پلیمر  -نانوذرات میانمتخلخل
سیلیکا را تهیه کنند [.]17
به روش مشابه کاربرد روش  ATRPنیز در مراجع عنوان شده است [.]18
 Meerو همکاران آثار افزودن نانوذرات سیلیکا و میانمتخلخل سیلیکا
را بر خواص گرمایی و مکانیکی نانوکامپوزیتهای حاصل شده
بررسی کردند .شرکت دادن این نانوذرات در ماتریس پلیمری ب ه دو
روش مذاب و کاربرد روش  ATRPآغاز شده از روی سطح انجام
شد [.]19
در این مطالعه ،پراکنش نانوذرات میانمتخلخل سیلیکا در ماتریس
پلیاستیرنی و آثار این پراکنش بر پلیمرشدن و خواص گرمایی
محصوالت بررسی شده است .روش استفاده شده برای تهیه انواع
نانوکامپوزیتها ،روش پلیمرشدن درجا بوده است .همچنین ،از دو
روش آغاز بسیار حائز اهمیت آغاز معکوس و نرمال و معکوس همزمان
در روش  ATRPبرای تهیه ماتریس پلیاستیرنی استفاده شده است.

تجربي
مواد

استيرن ( )Aldrich ،99%از ستون پرشده با آلومينای خنثی برای
حذف بازدارندهها عبور داده شد .ساير ترکيبات شامل مس ()II
برميد ( ،)99% ،CuBr2 ،Flukaپنتامتيلدياتيلنتريآمين (،PMDETA
 ،)99% ،Aldrichاتيلآلفابرموايزوبوتيرات (،)9۷% ،EBiB ،Aldrich
 -2َ ،2آزوبيس ايزوبوتيرونيتريل ( ،)AIBN ،Acrosتتراهيدروفوران
( ،)99% ،THF ،Merckآنيسول ( ،)99% ،Aldrichستيل تريمتيل
آمونيوم برميد ( ،)9۷% ،CTAB ،Merckمحلول آمونیوم هیدروکسید
( ۲۵%wt ،Merckدر آب) ،اتانول ( ،)99% ،Merckتترا اتوکسی
سیالن ( )TEOS ،Merckو آلومينا ( )99% ،Aldrichبدون هيچ نوع
عمليات اضافي استفاده شدند.
و

دستگاهها و روش ها
ساخت نانوذرات کرویشکل میانمتخلخل سیلیکا

ابتدا مقدار  5/01 gاز  CTABدر  ۱۰۰ mLآب حل و بهمدت
 5 minبهشدت مخلوط شد .سپس برای تشکیل ژل 37/4 mL ،از
محلول آمونیوم هیدروکسید بهتدریج و طی اختالط به محلول آبی
مزبور اضافه شد .محلول حاصل بهمدت  10 minدر دمای محیط
تحت چرخش قرار داده شد .سپس ،مقدار  ۱۵۲ mLاتانول به آن
اضافه شده و مجددا ً بهمدت  20 minدر چرخش قرار داده شد .در
مرحله بعد 10/2 mL ،از  TEOSقطرهقطره و بهتدریج طی 30 min
به این محلول اضافه شده و محلول حاصل بهمدت  3 hتحت اختالط
قرار داده شد .رسوب سفیدرنگ تشکیل شده به وسیله آب چند مرتبه
شستوشو داده شده و در گرمخانه با دمای  ۱۱۰°Cبهمدت 48 h
خشک شد .برای حذف  ،CTABپودر سفید حاصل شده بهمدت 6 h
در دمای  ۵۵۰°Cقرار گرفت (سرعت تغییرات دما .]20[ )۱۰°C/min

طرح  -2طرح کلی سامانه.SR&NI ATRP
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تهيه درجاي نانوكامپوزيتهای پلياستيرن به روش RATRP

واکنش پلیمرشدن در راکتور  ،100 mLشيشهاي دوجداره مجهز به
مبرد و شير ورودي نيتروژن انجام شد .نسبتهای مولی ۱۰۰:۱:۱:۱
برای [ ]St]:[CuBr2]:[AIBN]:[PMDETAانتخاب شد .براي تهيه
پلياستيرن ابتدا مقادير  0/399 gاز 15 mL ، )1/74 mmol( CuBr2
استیرن 0/36 mL ،از  )1/74 mmol( PMDETAو آنیسول ( )7 mLبه
راکتور منتقل شدند .آنگاه وروديهاي راکتور با درپوشهاي الستيکي
بسته شدند .اين مرحله بايد با دقت کافي انجام شود ،چون حين انجام
واکنش نبايد امکان ورود اکسيژن به محيط واکنش وجود داشته باشد.
سپس ،محيط واکنش سه مرتبه عاري از اکسيژن شده و با گاز خنثي
نيتروژن پر شد .محیط واکنش با تشکیل کمپلکسهای CuBr2/PMDETA
به رنگ سبز تغییر مییافت .هنگامی که اکثریت کمپکسها تشکیل
شدند ،دمای محیط واکنش طی  5 minبه  ۱۱۰°Cافزایش دادهشد.
سپس ،مقدار  0/289 gاز  AIBNحل شده در  5 mLاستیرن برای شروع
پلیمرشدن به وسیله سرنگ به محیط واکنش اضافه شد .برای تهیه
انواع نانوکامپوزیتها نیز الزم است ،مقدار مشخصی (درصد وزنی
معین) از نانوذرات در  10 mLاستیرن بهمدت  15 hتحت اختالط
قرار داده شده و سپس مراحل گفته شده عین ًا تکرارشوند .نامگذاري
نمونههاي پليمري و نانوكامپوزيتي بر اساس نحوه تهيه و درصد
نانوذرات در جدول  1آمده است.
و

و

و

تهيه درجاي نانوكامپوزيتهای پلياستيرن به روش SR&NI ATRP

آنیسول ( )7 mLبه راکتور منتقل شدند .آنگاه وروديهاي راکتور
با درپوشهاي الستيکي بسته شدند .اين مرحله بايد با دقت کافي
همراه باشد ،چون حين انجام واکنش نبايد امکان ورود اکسيژن به
محيط واکنش وجود داشته باشد .سپس ،محيط واکنش سه مرتبه
عاري از اکسيژن شده و با گاز خنثي نيتروژن پر شد .با تشکیلشدن
کمپلکسهای  CuBr2/PMDETAمحیط واکنش نیز به رنگ سبز
تغییر یافت .هنگامی که اکثریت کمپکسها تشکیل شدند ،دمای
محیط واکنش طی  5 minبه  ۱۱۰°Cافزایش یافت .سپس ،مقدار
 ۰/035 gاز  AIBNحل شده در  5 mLاستیرن و  0/25 mLاز EBiB
(mmolو )1/7برای شروع پلیمرشدن با سرنگ به محیط واکنش
اضافه شد .برای تهیه انواع نانوکامپوزیتها نیز الزم است ،مقدار
مشخصی (درصد وزنی معین) از نانوذرات در  10 mLاستیرن بهمدت
 15 hتحت اختالط قرار داده شده و سپس مراحل گفته شده عین ًا
تکرار شوند .نامگذاري نمونههاي پليمري و نانوكامپوزيتي بر اساس
نحوه تهيه و درصد نانوذرات در جدول  2آمده است.
و

جداسازي زنجيرهاي پليمري از نانوذرات میانمتخلخل سیلیکا و حذف
کاتاليزور

براي جداسازي زنجيرهاي پليمري از نانوذرات میانمتخلخل سیلیکا،
ابتدا نمونهها در حالل  THFحل شدند .سپس ،به وسيله فرامرکزگریزی
با سرعت زیاد و عبور محلول از صافیهای  0/2ميکروني نانوذرات
میانمتخلخل سیلیکا از زنجيرهاي پليمر جدا شدند .در مرحله بعد،
عبور محلول از ستون آلومينا منجر به حذف کاتالیزور از محلول شد.

واکنش پلیمرشدن در راکتور  100 mLشيشهاي دوجداره مجهز
به مبرد و شير ورودي نيتروژن انجام شد .نسبتهای مولی
 100: 0/2: 0/125: 0/2:1برای []St]:[CuBr2]:[AIBN]:[PMDETA]:[EBiB
انتخاب شد .براي تهيه پلياستيرن ابتدا مقادير  0/077 gاز CuBr2
( 15 mL ،)0/34mmolاستیرن 0/07 mL ،از  )0/34 mmol( PMDETAو

در محدوده زاويه  ۲-۱۰°و با استفاده از پرتو با طول موج 0/15406 nm

جدول  -1نامگذاري نمونههاي پليمري و نانوکامپوزيتي تهیهشده به
روش .RATRP

جدول  -2نامگذاري نمونههاي پليمري و نانوکامپوزيتي تهیهشده به
روش .SR&NI ATRP

و

و

و

و

و

و

,

نمونه

روش تهيه

PPS

RATRP

PSC1

 RATRPدرجا
 RATRPدرجا
 RATRPدرجا

PSC2
PSC3

مقدار
نانوذرات
()wt%

مدت زمان اختالط
مونومر با نانوذرات
()h

0
۱
۲
۳

15
15
15

تعيين مشخصات
الگوهای پراش پرتو  )XRD( Xبا استفاده از دستگاه Siemens D5000
و

نمونه

روش تهيه

PPS

SR&NI ATRP

PSM 1

 SR&NI ATRPدرجا
 SR&NI ATRPدرجا
 SR&NI ATRPدرجا

PSM 2
PSM 3

مقدار
نانوذرات
()wt%

مدت زمان
اختالط مونومر
با نانوذرات ()h

0
۱
۲
۳

15
15
15
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در دماي محیط بهدست آمدند .سرعت پویش معادل با  0/02°C /sو
ولتاژ و جريان به ترتيب برابر با  35 kVو  20 mAتنظیم شد .مطالعه
مقدار تخلخل و مساحت سطح نانوذرات تهيه شده به کمک دستگاه
( Quntasurb QS18 )Quntachromدر دماي  -77 Kانجام شد .گاز
حامل استفاده شده هليم و آشکارساز نوع رساناییسنج گرمايي بود.
اندازهگيري سطوح مدنظر در دماهاي گاززدايي  100و  300°Cانجام
شد .سلول اندازهگيري دستگاه که لولهاي  Uشکل از جنس کوارتز است،
درون گالوباکس با مقدار کافي از نمونه پر و درب آن بسته شد .سپس،
با وصلکردن سلول به دستگاه  BETو عبور جريان نيتروژن از روي
آن اندازهگيري انجام شد.
براي بررسي شکلشناسی و توزیع اندازه ذرات نمونه تهیه شده از
ميکروسکوپ الکتروني پویشی  Philips XL30ساخت کشور هلند با
ولتاژ  17 kVبراي شتابدادن الکترون استفاده شد .براي بررسي
ساختار متخلخل نانوذرات تهیه شده میکروسکوپ الکترونی عبوری
( )TEMبهکار گرفته شد .بدين منظور ،از دستگاه Philips EM 208
با ولتاژ  200 kVاستفاده شد .براي تعيين مقدار درصد تبديل ،روش
رنگنگاری گازي ( )GC, Agilent-6890Nبهکار گرفته شد .متوسط
عددي و وزني وزن مولکولي و توزيع آن با رنگنگار ژلتراواي
 GPC, Waters 2000 Agilent1100مجهز به آشکارساز بر اساس
شاخص شكست معين شد .ستونهاي استفاده شده بهطور متوالی بههم
وصل شدند ( 10 µm ، 500Å ،1000Å ،10000Åو  .)PLgelماده مرجع
پلياستيرن استاندارد بوده و از حالل  THFبا سرعت جریان 1 mL/min
در دماي  30°Cاستفاده شد.
نمونههاي خروجي از راکتور داراي مقدار زيادي کمپلکس فلز
انتقالي مساند ،براي آسيبنديدن ستونهاي دستگاه  GPCو
نیز جلوگيري از خطاي احتمالي ،نياز به خارجسازي يون مس از
نمونههاست .بنابراين ،نمونهها در حالل  THFحل شده و از ستون
آلومينای خنثي عبور داده شدند .بدين ترتيب ،يون مس جذب ستون
شده و محلول پلياستيرن در  THFاز ستون خارج شد.
در نمونههاي نانوكامپوزيت نیز پس از جدایش نانوذرات سیلیکا و
يون مس ،نمونهها بررسی شدند .آزمون گرماوزنسنجي با استفاده از
دستگاه آزمون مقاومت گرمایی PL (Polymer Laboratories, TGA
 )1000, UKانجام شد .منحنيهاي  TGAاز دماي محيط تا دماي
 700°Cو سرعت گرمادهي  ۱۰°C/minدر جو نيتروژن با سرعت
جريان  50 mL/minبهدست آمدند .براي بررسي اثر نانوذرات بر
دماي انتقال شيشهاي نانوكامپوزيتهاي حاصل از گرماسنج پویشی
تفاضلی مدل  DSC 200 F3ساخت شرکت  NETZSCHآلمان با
سرعت گرمادهي برابر با  ۱۰°C/minدر جو نيتروژن استفاده شد.
و

و

شکل  -1الگوی  XRDنمونه نانوذرات میانمتخلخل سیلیکا.
محدوده دماي كاربردي از دماي محيط تا  220ºCبوده است .از 5 mg
نمونه در ظروف آلومينيمي ویژه برای آزمون استفاده شد .كاليبرهکردن
دستگاه با استانداردهاي اينديم و روي انجام شد.

و

84

نتایج و بحث
خواص سطح و برخی از خواص نانوذرات بهکار رفته در تهیه
نانوکامپوزیتها از جمله عوامل مؤثر بر سینتیک واکنشهای پلیمرشدن
است [ .]۲۱به همین منظور ،ابتدا برخی خواص و شکلشناسی نانوذرات
میانمتخلخل سیلیکای ساخته شده ارزیابی شدند .ساختار ویژه این
نانوذرات به کمک پراش پرتو  )XRD( Xبررسی شد (شکل .)1
یک پیک باریک و شدید در ناحیه  ۲θبرابر  2/5°و نیز دو پیک با
شدت کمتر در محدوده  ۲θبرابر  ۳°تا  ۵°تأییدکننده تهیه موفق
نانوذرات میانمتخلخل سیلیکای  MCM-41است [.]۲۲
و

جدول  -3نتایج حاصل از آزمون جذب و واجذب همدمای نیتروژن.
قطر متوسط
حفرهها4V/A by BET،

)m2/g( Langmuir

)m2/g( BET

۷۲/۲۸

۳۱/۱۴۹۶

۱۳/۱۰۶۸
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(الف)

(ب)

شکل  -2تصاویر  SEMذرات میانمتخلخل سیلیکا با دو بزرگنمایی متفاوت.
نتایج حاصل از آزمون جذب و واجذب همدمای نیتروژن که در
جدول  3ارائه شدهاند ،نیز حاکی از مساحت سطح بسیار زیاد و قطر
منافذ حدود  3 nmبرای نانوذرات تهیه شده است.
شکلشناسی و توزیع اندازه نانوذرات ساختهشده به وسیله
ميکروسکوپ الکتروني پویشي ( )SEMبررسی شد .شکل  ،2دو
تصویر با بزرگنماییهای متفاوت از نمونههای ساختهشده را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،ذرات در محدوده اندازه 500 nm

تا  800 nmقرار دارند ،البته تعدادی ذرات با اندازههای بزرگتر
(در حدود  )1000 nmنیز مشاهده میشوند .در بزرگنمایی بیشتر
متخلخلبودن ذرات و وجود حفرهها نیز بهخوبی قابل مشاهده است.
همچنین ،ساختار متخلخل و وجود کانالهای منظم در نانوذرات تهیه
شده به وسیله تصویر حاصل شده از ميکروسکوپ الکتروني عبوری
( )TEMبه اثبات میرسد (شکل .)3
پس از تهیه نانوذرات میانمتخلخل سیلیکا ،پراکنش تصادفی آنها در

شکل  -3تصاویر  TEMذرات میانمتخلخل سیلیکا.

طرح  -3طرح کلی تهیه نانوکامپوزیتهای پلیاستیرن MCM-41/به دو
روش  RATRPو .SR&NI ATRP
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(ب)

							
(الف)

شکل  -4رنگنگاشت  GPCنمونه پلیاستیرن خالص و انواع نانوکامپوزیتهای آن( :الف) سامانه  RATRPو (ب) سامانه .SR&NI ATRP
ماتریس پلیاستیرنی با بهکارگیری پلیمرشدن درجا انجام شد .ساخت
ماتریسهای پلیاستیرنی نیز با استفاده از دو روش متفاوت آغاز
معکوس و آغاز معکوس و نرمال همزمان انجام شد .طرح عمومی
انجام واکنشهای پلیمرشدن و تهیه نانوکامپوزیتها در طرح  3نشان
داده شده است .گفتنی است ،نانوذرات تهیه شده پیش از استفاده در
سامانه  SR&NI ATRPاصالح شده و سپس در سامانه وارد شدند.
با استفاده از دادههاي حاصل از آزمون رنگنگاری ژل تراوايي
( )GPCامكان محاسبه وزن مولكولي متوسط عددي ،وزن مولكولي
متوسط وزني و نیز شاخص پراكندگي نمونههاي پليمري و
نانوكامپوزيتي پس از جدايش نانوذرات از ماتريس پليمري و حذف
کاتاليزور فراهم ميشود .در محاسبه نظری وزن مولكولي نياز به
داشتن درصد تبديل است .بنابراین ،وزن مولكولي عددي نظری از راه

دادههاي حاصل از رنگنگاری گازي بهدست ميآيد .نتايج حاصل از
آزمون  GPCنشان میدهد ،تمام نمونههاي ساختهشده پيک يکتايي
با توزيع باريک نشان دادند .نتايج حاصل از آزمون  GPCبرای سامانه
 RATRPدر  SR&NI ATRPبه ترتیب شکل  - 4الف و  - 4ب
نشان داده شده است .همچنین ،دادههاي استخراج شده از آنها نیز
به ترتیب در جدولهای  4و  5آمده است .اين جدولها وزنهاي
مولكولي و شاخص پراكندگي نمونههاي پليمري و نانوكامپوزيتي
را نشان ميدهند .توافق مناسب ميان وزن مولكولي متوسط عددي
تجربي و نظری ،مقادير عددي شاخص پراکندگي و تغيير رنگ محيط
واکنش از سبز روشن به قهوهاي روشن در ابتداي واکنش نشانگر
كنترلپذيري فرايند پليمرشدن است [.]۳،۴،۲۳
با توجه به مقادیر ارائه شده در جدولهای  4و  5بهوضوح مشخص

جدول  -4نتايج حاصل از آزمون  GPCبرای سامانه .RATRP
نمونه

درصد تبديل

نظری

تجربي

PPS

89
77
68
53

9276
8026
7088
5524

11137
7218
5964
5036

PSC 1
PSC 2
PSC 3

زمان واکنش برای تمام نمونهها  ۶ hاست.
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متوسط عددي وزن مولكولي ()g/mol
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متوسط وزني وزن مولكولي
()g/mol

شاخص پراكندگي

15814
12343
11272
10425

1/42
1/71
1/89
2/07
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جدول  -5نتايج حاصل از آزمون  GPCبرای
نمونه

درصد تبديل

PPS

93
87
84
82

PSM 1
PSM 2
PSM 3

زمان واکنش برای تمام نمونهها  ۷ hاست.

سامانه .SR&NI ATRP

متوسط عددي وزن مولكولي ()g/mol
نظری

تجربي

9693
9068
8755
8547

9510
8755
8489
8194

میشود ،افزایش نانوذرات کروی میانمتخلخل سیلیکا آثار قابل
توجهی را بر پلیمرشدن اعمال کرده است .کاهش در مقدار تبدیل،
کاهش متوسط عددي وزن مولكولي و افزایش شاخص پراکندگی
( )PDIمهمترین آثار این افزایش بودهاند .این تغییرات را میتوان با
توجه به سه نکته مهم توجیه کرد:
 با وجود این نانوذرات در محيط پليمرشدن ،راديکالها ودرشتراديکالهاي تشکيل شده در محيط در اثر درگيرشدن و
واکنشهاي برگشتناپذیر با گروههاي عاملي موجود در سطح
نانوذرات در واکنش اختتام قرار گرفته و بدين ترتيب از مسير
اصلي فرايند خارج ميشوند [ .]۱۲،۱۴،۲۳واضح است که با افزايش
مقدار نانوات در ماتريس پليمري ،شانس واکنشهاي برگشتناپذير
نيز افزايش مییابد و به موازات آن مقدار تبديل و وزن مولکولي

		

متوسط وزني وزن مولكولي
()g/mol

شاخص پراكندگي

12078
12812
14261
14585

1/27
1/46
1/68
1/78

محصوالت نيز کاهش بيشتري نشان ميدهند.
 از طرف ديگر ،افزايش مقدار عددي شاخص پراکندگي با افزايشمقدار نانوذرات در محيط نيز با توجه به نقش آنها در محيط
پليمرشدن به عنوان ناخالصي که ميتواند واکنشهاي اختتام و انتقال
زنجير را افزايش دهد ،بهراحتي قابل توجيه است .بديهي است ،با
افزايش مقدار نانوذرات در ماتريس پليمري ،اين افزايش در شاخص
پراکندگي نيز واضحتر میشود .بنابراين ،وجود نانوذرات تا حد كمي
از ماهیت زندهبودن و کنترلپذيري پليمرشدن نسبت به پليمرشدن
خالص استيرن ميكاهد [.]۴،۲۴
 مقدار تحرک و آزادی حرکت راديکالها و درشتراديکالها درمجاورت نانوذرات میانمتخلخل کاهش مییابد و در نتیجه سرعت
پلیمرشدن نیز کاهش مییابد .بنابراین ،مقدار تبدیل و متوسط عددي

							
(الف)

(ب)

شکل  -5دمانگاشتهای  TGAنمونه پلیاستیرن خالص و انواع نانوکامپوزیتهای آن( :الف) سامانه  RATRPو (ب) سامانه .SR&NI ATRP
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جدول  -6نتایج حاصل از آزمون .TGA
SR&NI ATRP

نمونه
PPS
PSM 1
PSM 2
PSM 3

RATRP
)Tx (ºC

خاکستر
()٪

T0.4

T0.7

T0.9

۲۷/۲
۲۸/۳
۴۵/۴
۳۰/۵

۴۰۵
۴۰۸
۴۱۱
۴۱۶

۴۲۲
۴۲۶
۴۲۹
۴۳۳

۴۳۶
۴۴۱
۴۴۵
۴۵۱

وزن مولكولي به سمت مقادیر کمتر جابهجا میشود .طبیعی است
که این اثر در درصدهای بیشتر نانوذرات به شکل آشکارتری نمایان
میشود [.]۲۰
پایداری گرمایی نمونه خالص پلیاستیرن و نمونههای نانوکامپوزیتی
با استفاده از آزمون گرماوزنسنجی ( )TGAارزیابی شد .نتایج آزمون
 TGAبرای سامانه  RATRPو سامانه  SR&NI ATRPبه ترتیب در
شکلهای  - 5الف و  - 5ب نشان داده شده است .محدوده دمایی
استفاده شده برای تمام آزمونها بین  30ºCتا  700ºCبوده است.
همانطور که مشاهده میشود ،پایداری گرمایی نمونه پلیاستیرن
خالص از تمام نمونههای نانوکامپوزیتی کمتر است و در نمونههای
نانوکامپوزیتی نیز با افزایش مقدار نانوذرات قرار داده شده در ماتریس
پلیمری بهبود بیشتری در پایداری گرمایی حاصل میشود .درصد

		

نمونه
PPS
PSC 1
PSC 2
PSC 3

)Tx (ºC

خاکستر
()٪

T0.4

T0.7

T0.9

۶۰/۲
۵۹/۳
۰۹/۵
۶۱/۸

۴۰۶
۴۱۴
۴۱۴
۴۱۷

۴۲۵
۴۲۹
۴۳۱
۴۳۵

۴۳۹
۴۴۳
۴۴۷
۴۶۱

خاکستر باقیمانده در دمای  600ºCو نیز دماهای مربوط به تخریب
درصدهای متفاوتی از نمونههای ساخته شده برای هر دو سامانه در
جدول  6آمده است .گفتنی است ،نمونه نانوذرات خالص نیز در
نهایت مقدار  ۳۲/۹۶%خاکستر پس از سوختن کامل برجای میگذارد.
همانطور که در شکل  5دیده میشود ،سه مرحله مجزا برای
تخریب نمونههای نانوکامپوزیتی میتوان درنطر گرفت:
 محدوده دمایی حدود  100ºCکه مربوط به خروج آب جذب شدهروی نانوذرات است.
 محدوده دمایی میان  100-300 ºCکه مربوط به خروج مواد فرارنظیر باقیمانده مونومر ،گروههای عاملی و اولیگومرهای تشکیل
شده است.
 -مرحله اصلی تخریب که مربوط به تخریب پلیمر و نانوکامپوزیتهاست.

							
(الف)

(ب)

شکل  -6دمانگاشتهای  DSCنمونه پلیاستیرن خالص و انواع نانوکامپوزیتهای آن( :الف) سامانه  RATRPو (ب) سامانه .SR&NI ATRP
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جدول -۷نتایج حاصل از آزمون .DSCو برای
SR&NI ATRP

سامانه  SR&NI ATRPو .RATRP

RATRP

نمونه

PDI

Mn

)Tg (ºC

نمونه

PDI

Mn

)Tg (ºC

PPS

1/27
1/46
1/68
1/78

9510
8755
8489
8194

100
89/3
88/6
85/3

PPS

1/42
1/71
1/89
2/07

11137
7218
5964
5036

100/9
95/8
92/8
91/5

PSM 1
PSM 2
PSM 3

PSC 1
PSC 2
PSC 3

شایان ذکر است ،بهبود پایداری گرمایی نانوکامپوزیتها در مقایسه
با نمونه خالص پلیاستیرن ناشی از پایداری گرمایی زیاد نانوذرات و
نیز برهمکنش میان نانوذرات و ماتریس پلیمری است [.]۲۵
دماي انتقال شيشهاي نمونههای ساخته شده و نیز اثر نانوذرات و
محدوديت فضايي ناشي از آن بر تحرك زنجيرهاي پليمري با آزمون
گرماسنجی پویشی تفاضلی ( )DSCبررسی شد .محدوده دمای
استفاده شده در این آزمونها دمای محیط تا  220ºCبوده است .در
این آزمونها ،ابتدا برای از بینبردن حافظه تاریخی ،نمونهها از دمای
محیط تا  220ºCگرماداده شدند .سپس ،تا دمای محیط سرد شده و
در نهایت برای اندازهگیری مقدار  Tgمجددا ً تا دمای  220ºCگرما داده
شدند .نتایج حاصل برای سامانههای  RATRPو  SR&NI ATRPبه
ترتیب در شکل  - 6الف و  - 6ب نشان داده شده است.
نتایج حاصل از آزمونهای  DSCکه در جدول  7خالصه شدهاند،
نشان میدهد با افزایش نانوذرات مقدار  Tgکاهش مییابد .با توجه
به پراکنش نانوذرات در ماتریس پلیمری و وجود برهمکنش میان آنها
اگرچه انتظار میرود ،مقادیر عددی  Tgافزایش یابند ،اما نتایج حاصل
روند معکوسی را نشان میدهند .بهطور عمده علت این کاهش را
میتوان به کمشدن مقادیر متوسط عددي وزن مولكولي و افزایش
شاخص پراکندگی نمونهها نسبت داد .بنابراین ،بهتدریج با افزایش
مقدار شاخص پراکندگی و کاهش وزن مولكولي ،این زنجیرها به

نوعی نقش نرمکنندگی را در سامانه نشان میدهند.

نتيجهگيري
پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن در مجاورت نانوذرات
میانمتخلخل سیلیکا با استفاده از روش پلیمرشدن درجا انجام شد.
روشهای  RATRPو  SR&NI ATRPبرای غلبه بر مشکالت اکسایش
بهکار برده شدند .مساحت سطح زیاد ،شکلشناسی کروی ،قطر منافذ
حدود  3 nmو نیز اندازه متوسط حدود  600 nmبرای نانوذرات
میانمتخلخل سیلیکای تهیه شده به اثبات رسید .افزایش نانوذرات
میانمتخلخل سیلیکا به محیط پلیمرشدن در هر دو سامانه  RATRPو
 SR&NI ATRPمنجر به کاهش مقدار تبدیل نهایی مونومر و Mn
محصوالت میشود .همچنین ،افزایش مقدار عددی  PDIاز 1/42
به  2/07در سامانه  RATRPو از  1/27به  1/78در سامانه SR&NI
 ATRPاز آثار دیگر افزایش  3%وزنی نانوذرات میانمتخلخل سیلیکا
به محیط واکنش است .افزون بر این ،بهبود قابل توجه در پایداری
گرمایی نانوکامپوزیتها و کاهش در مقدار  Tgآنها نیز با افزایش
نانوذرات میانمتخلخل سیلیکا مشاهده شد.
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