Photocrosslinkable Resins for 3D Printing Applications
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Abstract
Three dimensional printing (3D) is the process of fabricating 3D objects through
depositing layers of materials (such as polymers) on previous layers and is currently
one of the most important research fields in academic and industrial research
environments. Among the various approaches to 3D printing, the photopolymerization
is of great interest due to the wide range of monomers / oligomers prone to
photopolymerization reactions (photopolymers). Photoinitiators and monomers /
oligomers are two important components of resins applied for 3D process, affecting
not only the possibility of resin printing, but also the functional properties of the part
such as mechanical strength, dimensional accuracy, transparency, modulus and others.
In this review article, the most important group of photopolymers used in the 3D
printing process from the point of view of reaction chemistry and their advantages and
disadvantages are examined. Obviously, designing and manufacturing optically
curable resins requires knowledge about the types of resins available and the
challenges associated with them, and therefore, the material collected in this article
can be a good source for researchers working in this is the context.
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چکیده
چاپ سه بعدی فرآیندی است که ساخت اجسام سه بعدی را با افزودن الیههای متوالی مواد (مانند
پلیمرها) بر روی انجام داده و در حال حاضر یکی از مهمترین زمینههای تحقیقاتی در محیطهای
پژوهشی دانشگاهی و صنعتی را به خود اختصاص داده است .در میان رویکردهای مختلف برای چاپ
سه بعدی ،رویکرد پلیمرشدن نوری به دلیل گسترهی وسیع مونومرها/الیگومرهای مستعد واکنشهای
پلیمرشدن نوری (فتوپلیمرها) بسیار مور د توجه است .در این روش ،آغازگرهای نوری و
مونومرها/الیگومرها دو مورد از مهمترین اجزای رزین ها برای چاپ سه بعدی هستند که نه تنها امکان
چاپ رزین ،بلکه خواص کاربردی قطعه مانند استحکام مکانیکی ،دقت ابعادی ،شفافیت ،مدول و موارد
دیگر را متاثر میسازند .در این مقالهی مروری ،مهمترین دسته از فتوپلیمرهای استفاده شده در فرآیند
چاپ سه بعدی از نقطه نظر شیمی واکنش و مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار میگیرد .بدیهی است
طراحی و ساخت رزینهای قابل پخت نوری نیازمند دانش در خصوص انواع رزینهای موجود و چالش-
های مرتبط به خود است و از این رو ،مطالب گردآوری شده در این مقاله میتواند منبعی مناسب برای
محققان فعال در این زمینه باشد.

کلمات کلیدی :چاپ سه بعدی ،رزین ،فتوپلیمر ،آکریالت ،اپوکسی

 -1مقدمه
چاپ سه بعدی ( )3D Printingکه با عناوین تولید افزایشی ( )Additive Manufacturingو یا
نمونهسازی سریع ( )Fast Prototypingشناخته میشود ،فرآیند ساخت الیه به الیه اشیا از طریق دادههای
مدل سهبعدی توسط رایانه را توصیف میکند .این فناوری در تالش است که با کاهش ضایعات تولید و در عین
حال دستیابی به دقت هندسی مطلوب ،اشیا را طراحی و تولید کند [ .]1این فناوری نویدبخش در چند سال اخیر
به سرعت توسعه یافته و کاربردهای متعددی در زمینههای مختلف مانند جواهرسازی [ ،]2دندانپزشکی[،]3
صنایع غذایی[ ،]4رهایش دارو [ ،]5جراحی [ ]6و مهندسی بافت [ ]7توسعه پیدا کرده است .روشهای مختلفی
برای فرآیند چاپ سهبعدی توسعه یافته است که هریک از این فناوریها دارای محاسن و معایب خاص خود
هستند .در این میان ،رویکرد فتوشیمیایی به دلیل اینکه میتوان اجسام را از طریق پلیمرشدن نوری (یا شبکهای-
شدن نوری) رزین حساس به نور مایع و در محیطی فاقد حالل فرار و در یک بستر اقصادی (برای مثال مصرف
انرژی پایین) تولید کرد بسیار مورد توجه بوده است [.]8
در چاپ سه بعدی مبتنی بر تابش نور ،مواد قابل چاپ به طور عمده از مونومرها ،الیگومرها و آغازگرهای
نوری تشکیل شدهاند که در هنگام فرآیند ،گونههای آغازگر (مانند ترکیبات رادیکالی یا کاتیونی) طی یک
وا کنش فتوشیمیایی تولید شده و سپس با واحدهای مونومری و الیگومری واکنش میدهند [ .]9بهینهسازی
ترکیب ،عاملی تعیین کننده در سرعت انجام واکنش و متعاقبا در موفقیت یک ترکیب پلیمری در فرآیند چاپ
است .برای مثال ،مونومرها و الیگومرهای مبتنی بر (متا)آکریالت یا اپوکسید تحت تابشدهی به سرعت در
دمای محیط به جامد تبدیل شوند و از این رو ،فرآیند به دلیل دمای واکنش سازگار با محیطهای زیستی و
سهولت حفظ شرایط استریل برای کاربردهای پزشکی ،مناسب است [ .]11روشهای عمده چاپ سه بعدی از
طریق پلیمرشدن نوری مبتنی بر روشهای استریولیتوگرافی ( )Stereolithography, SLAو پردازش نور
دیجیتال ( )Digital Light Processing, DLPاست که امکان ساخت سامانههای پیچیده سه بعدی را با
وضوح باال و ویژگیهای شیمیایی و مکانیکی قابل کنترل فراهم میکنند .فناوری  SLAاز اولین فناوریهای

چاپ سه بعدی بوده و از نور فرابنفش برای شروع یک واکنش زنجیرهای بر روی الیهای از رزین یا محلول
مونومر استفاده میکند .پیش مواد (به طور عمده بر پایه اکریلیک یا اپوکسی) در برابر اشعه فرابنفش فعال هستند
و پس از تولید رادیکال بالفاصله شبکه ای شده و واکنش پخت رخ میدهد .طرز کار  SLAبه این صورت
است که بر اساس مقادیر از پیش تعیین شده ،الیهای بسیار نازك از رزین فوتو پلیمر به ضخامت  1/15تا 1/115
میلیمتر پخت میشود DLP .نوعی دیگر از فرآیندهای موجود در چاپ سه بعدی که عملکرد آن مشابه
فرآیند استریولیتوگرافی است با این تفاوت که در  DLPبه جای استفاده از اشعه لیزر ،از منبع نور معمولی مانند
المپهای الکتریکی استفاده میشود .همچنین برخالف روش  ،SLAدر روش  DLPنور تنها در یک نقطه
منحصر به فرد به رزین برخورد نمیکند ،بلکه تمام سطح یک الیه هم زمان شکل میگیرد .اساس روش DLP
بر اساس وجود تعداد زیادی آینه میکرونی بر روی بورد  DLPاست که میتوانند تغییر جهت داده و نور را به
نقطه مورد نظر برسانند .این روش دارای دقت باالیی بوده و میتوان از آن برای تولید قطعات بسیار ظریف در
جواهرسازی استفاده کرد.
با توجه به افزایش تحقیقات در زمینهی چاپ سه بعدی مبتنی بر رزینهای مستعد پلیمرشدن نوری
(فتوپلیمرها) ،یک بررسی جامع از نقطه نظر شیمی پلیمر ضروری به نظر میرسد .در این مقاله مروری ،سامانه-
های پلیمری حساس به نور استفاده شده در فرآیند چاپ سه بعدی معرفی شده و نکات برجسته در زمینه چاپ
هریک از سامانههای قابل چاپ جدید ارائه شده است .ترکیبات آکریالتی ،پلیمرهای حاوی گروههای تیولی و
رزینهای اپوکسی عمدهترین پلیمرهای استفاده شده برای فرآیند چاپ سه بعدی هستند.
 -2مونومرها و الیگومرها در چاپ سه بعدی
دستهی وسیعی از مونومرها و الیگومرها را می توان در حضور آغازگرهای نوری مناسب پلیمری یا شبکهای
کرد که نوع آنها عالوه بر تعیین پارامترهای فرآیند مانند سرعت ،خواص نهایی اشیا چاپ شده سه بعدی را
تعیین میکند .فرمول رزینهای چاپ سه بعدی تجاری محرمانه بوده و به طور عمده برپایهی آکریالتها
تشکیل شدهاند .به عنوان مثال ،رزین تجاری  VeroWhiteحاوی یورتان آکریالت ،اپوکسی آکریالت ،و

مونومر/الیگومر آکریلیک است ،در حالیکه رزین  TangoBlackحاوی الیگومر یورتان
آکریالت/متاکریالت و رزین پلی یورتان است که جزئیات فرمول و ساختار شیمیایی مونومرها و الیگومرها در
آنها فاش نشده است [ .]11با این حال ،خواص موردنیاز برای قطعات چاپ شده باید برحسب کاربرد نهایی
بهینه گردد و این امر مستلزم توسعهی طراحی و توسعه مونومرها و الیگومرهای جدید رزینهای مختلف است.
در ادامه ،سامانههای مختلف قابل استفاده در چاپ سه بعدی با جزئیات بیشتری ارائه میشود.
 -1-2رزینهای (متا) آکریالتی
اغلب فرآیندهای پلیمرشدن نوری در فرآیند  3Dبرپایهی مونومرها  /الیگومرهای (متا) آکریالت است که
مبنتی بر پلیمرشدن رادیکالی است .بسیاری از آغازگرهای نوری تجاری ،ضمن قرارگیری در معرض تابش نور
متحمل واکنش شکست نوریش نوع  Iقرار گرفته و گونههای رادیکالی را تولید میکنند که قابل استفاده در
فرآیند چاپ هستند [.]12
رزینهای برپایهی (متا)آکریالت ها به دلیل آب گریزی زیاد ،دقت باال و هزینه کم ،توجه بسیاری از مطالعات
را به خود جلب کرده است .این نوع رزینها با انواع چاپگرهای تجاری موجود سازگار بوده و در این راستا
در زمینه های مختلف مانند چاپ سه بعدی پلیمرهای حافظه شکلی ،شبکه پلیمری هیبریدی مبتنی بر سیلوکسان،
فوتوپلیمرهای انعطافپذیر و پیشمواد برای کاربردهای زیستی استفاده شدهاند .پلی (اتیلنگلیکول)
( ،)PEGDAتری اتیلن گلیکول دی متاکریالت ) ،(TEGDMAبیسفنول A-گلیسیدیل متاکریالت
)(BisGMAتری متیلولپروپان تری آکریالت ) (TTAو بیسفنول A-اتوکسیالت از متداولترین
مونومر/الیگومرهای (متا) آکریالت مورد استفاده در چاپ سه بعدی هستند (شکل  .]12-14[ )1به عنوان یک
نمونه مناسب در استرولیتوگرافی ،مورفی ( )Murphyو همکارانش در سال  1988ثبت اختراعی را گزارش
منتشر کردند که در آن از یک رزین شامل ترکیب الیگومر دیآکریالت یا دیمتاکریالت با ویسکوزیته باال
که در یک آکریالت مایع و مونومر  -Nوینیل (مانند -Nوینیل پیرولیدون ( ))NVPبه عنوان رقیق کننده فعال
حل شده بود ،استفاده شده بود [ .]15متاکریالتها در مقایسه با آکریالتها سرعت واکنش آهستهتری داشته

و از طرفی دیگر استفاده از آکریالتهای خالص سبب جمعشدگی ( )Shrinkageو پیچش ()Distortion
در جسم چاپ شده میشود [ .]16از این رو ،سامانههای متشکل هر دو نوع مونومر آکریالت و متاکریالت
کارایی مطلوبتری دارند .برای مثال ،رزین حاوی دیآکریالت (برپایهی اپوکسی یا یورتان) حل شده در یک
تری متیلول پروپان تری متاکریالت ( )TTMAیا هگزان دیال دی متاکریالت به عنوان سامانهای برای چاپگر
سه بعدی معرفی شده است .مونومر  NVPدارای سرعت پخت باال بوده و استحکام الزم برای فرآیند ( Green

 )strengthرا فراهم میکند که این خاصیت به اثر ترکیبی مونومرها اشاره داشته و برای حفظ پایداری در طول
فرآیند نیاز است .الزم به ذکر است که بهینهسازی ترکیب رزین نقش کلیدی داشته و دستیابی به آن به طور
معمول با آزمون و خطا انجام میشود .برای مثال ،با استفاده از  Darocur 1173و  Irgacure 184به
عنوان آغازگر ،نسبت مونومرهای آکریالت :متاکریالت NVP :بین  7:6:6و  14:3:3بهترین نتیجه را نشان می-
دهد [.]15

شکل  .1ساختار مونومرهای (متا)آکریالتی متداول در فرآیند چاپ سهبعدی []12
رزینهایی بر پایه یورتان-آکریالت و بیس فنول  Aدی گلیسیدیل اتر و ( )DGEBAبه دلیل خواص
مکانیکی باال که توسط گروههای عاملی ویژهی آنها ایجاد میشود به طور رایج در ثبت اختراعهای مربوط به
استرولیتوگرافی ( )SLAگزارش شدهاند .یورتان-آکریالتها ،از واکنش هیدروکسی آکریالتها (مثل

هیدروکسی اتیل متاکریالت یا هیدروکسی اتیل آکریالت) با ایزوسیاناتها سنتز میشوند که الیگومرهای پلی-
یورتان با مقدار جزئی اضافی مولکول ایزوسیانات قبل از واکنش با پلی ال تشکیل میشوند .درشت مونومرهای
یورتان -آکریالت به صورت تجاری نیز در دسترس هستند که اغلب برای استفاده مستقیم در فرآیند چاپ بیش
از حد ویسکوز بوده و نیاز است با یک رقیق کنندهی فعال با ویسکوزیته پایین ترکیب شوند .رقیق کنندههای
فعال چندعاملی مانند دی پروپیلن گالیکول دی آکریالت ( )DPGDAیا پنتااریتریتول تترا آکریالت
( )PETAبه منور تسهیل سرعت شبکهای رزینها استفاده میشوند (شکل  .]17[ )2تریس[(-2آکریلوئیل)
اتیل] ایزوسیانورات ( ) TAEIیک مونومر مایع فعال آکریالتی با یک هسته هتروسیکلی است که میتواند به
بهبود خواص مکانیکی محصول کمک کند [ .]12از دیآکریالتها با هستههای سیکلو آلیفاتیک (مانند
 )DCPDAبه عنوان مونومرهایی که جمعشدگی کمتر و مدول باالتری را نسبت به دیگر مونومرهای
آکریالتی فراهم میکنند در چند مورد از تحقیقات استفاده شده است [.]18

شکل  .2ساختار رزین یورتان آکریالت و رقیقکنندههای متداول [.]11
مونومرهای آکریالتی علیرغم مزایایی که دارند ،مانند دیگر مونومرهای وینیلی در طول پلیمرشدن تحت
جمعشدگی قرار میگیرند ،که مقدار این جمعشدگی به ساختار مولکول بستگی دارد .بطورکلی ،آکریالت-
های آروماتیک و سیکلوآلیفاتیک جمعشدگی کمتری را نسبت به رقیق کنندههای رایج دارند .به طور مثال،
بیس فنول-بر پایه -دی متاکریالت و گلیسیدیل متاکریالت حدود  5درصد جمع شدگی دارد در حالیکه تری
اتیلن گلیکول دی متاکریالت جمع شدگی تقریبا  12درصدی را نشان میدهد [ .]19یکی از راهکارهای موثر
برای کاهش جمعشدگی و پیچش ،استفاده از الیگومرهای آکریالتی با اوزان مولکولی باال است که در این

حال مشکل افزایش ویسکوزیته را میتوان با حرارت دادن رزین در طول فرآیند جبران کرد .محدودیت دیگر
پلیمرشدن رادیکال آزاد (متا) آکریالتها ،اثر بازدارندگی اکسیژن است که مانع از تکمیل واکنش و چاپ
موفق قطعه میشود .برای مقابله با این چالش ،استفاده از افزودنیهایی مانند آمین نوع سوم یا تری فنیل فسفین
در ترکیب رزینهای استفاده شده در فرآیندهای با مخزن رزین باز (در مجاورت اتمسفر) است [ .]16با این
حال ،استفاده از آمینهای سوم ممکن است منجر به تغییر رنگ مواد پخت شده شود .سامانههای پلیمرشدن
مبتنی بر شیمی تیول-ان دستهی دیگری از رزینهای قابل چاپ را شامل میشود که در کنار مزایای خود،
حساسیت کمتری به حضور اکسیژن دارد .در بخش بعدی ،شیمی و کارایی رزینهای حاوی اجزای تیولی و
گروه آلکن یا آلکین در فرآیند چاپ مورد بررسی قرار میگیرد.
 -2-2سامانههای مبتنی بر شیمی تیول-ان ( )Thiol-Eneو تیول-این ()Thiol-Yne
واکنش تیولها با پیوندهای دوگانه کربن-کربن یا "  "enesیکی از واکنشهای مورد توجه در سنتز ترکیبات
و عاملدار کردن اجزای پلیمری است .این واکنشها می توانند از طریق پلیمرشدن مرحلهای رادیکالی
( )radical step-growthیا واکنشهای افزایش مایکل انتشار یابند .رزینهای بر پایهی  Thiol-Eneدر
مقایسه با رزین های مبتنی بر آکریالت جمعشدگی کمتری را نشان میدهند که این امتیاز به دلیل وقوع نقطه ژل
در تبدیل باال (باالی  31درصد) بوده و خود مرهون رشد مرحلهای سامانههای  Thiol-Eneاست .اما
همانطورکه بیان شد ،جمعشدگی تنها مشکالت آکریالتها نبوده و حضور اکسیژن محلول در رزین و اتمسفر
نیز سبب کندشدن واکنش میگردد [ .]21این مشکل زمانی که تانک رزین سرباز اسست و سطح پخت در
تماس با اتمسفر پیرامون قرار دارد تشدید مییابد .در سامانههای تیولی ،تیولها به عنوان دهنده هیدروژن برای
تولید یک رادیکال پراکسید و یک رادیکال فعال ( )thiylعمل کرده و اثر بازدارندگی اکسیژن را کاهش می-
دهند .از دیگر مزیتهای سامانههای تیولی در مقایسه با شبکههای (متا) آکریالتی ،سازگاری زیستی باالتر آنها
است که شیمی  Thiol-Eneرا به عنوان رویکردی جذاب برای تهیهی ساختارهای سه بعدی مختلف مانند
سازههای هیدروژلی تبدیل کرده است [.]21

علیرغم مزایای فوق ،محدودیتهایی نیز وجود دارد که مانع از توسعهی بیشتر آنها درکاربردهای مربوط
به فرآیند چاپ شده است .ماندگاری ضعیف (به دلیل تشکیل پیوند دی سولفید اکسیداتیو) و بوی ناخوشایند
ترکیبات تیولی از مهمترین محدودیتهای آنها است .عالوه بر این ،این رزینها شبکههای همگن (از طریق
سینتیک رشد مرحلهای) با پیوندهای انعطاف پذیر تیواتر تشکیل میدهند که ممکن است منجر به تشکیل
موادی با مدول پایین شود .با این حال  ،مدول پایین را می توان با افزودن یک مونومر متا آکریالت به رزین-
های  Thiol-Eneبهبود بخشید و یک سامانهی ترکیبی ایجاد کرد [.]22
اولین سامانهی  Thiol-Eneکه به عنوان جایگزین آکریالتها مورد بررسی قرار گرفت نمونهای بود که
در آن جزء  Eneیک دینوربورنن بوده و از حلقهزایی دیلز-آلدر یک دیآکریالت (دیال آکریالتهای
متنوع شامل هگزان دیال دیآکریالت) با سیکلو پنتادیان تشکیل شده بود .در نسبت مولی برابر با پلیتیول
(پنتا اریترول تترا مرکاپتو پروپیونات) ،این رزین با دوز تابش بسیار پایینتر در مقایسه با  DGEBAقابل پخت
است .تیولها می توانند با اهدا یک اتم هیدروژن و تشکیل رادیکال پروکسید بازدارندگی اکسیژن را کاهش
دهند که در طی آن یک رادیکال فعال  thiylحاصل میشود (شکل  .)3افزودنی دیگری که برای کاهش
بازدارندگی اکسیژن در  SLAآزمایش شده است ،ترکیب تری فنیل فسفین است .اگرچه تیولها و فسفینها
هر دو می توانند پخت نوری را در مجاورت اتمسفر داشته باشند اما در فرموالسیون آکریالتها پایداری باالیی
ندارند .در این مورد ،میتوان با استفاده از یک بافر و یک بازدارندهی رادیکالی پایداری را بهبود بخشید [.]23
پلیمرهای برپایه  Thiol-Eneنسبت به شبکههای آکریالتی شکنندگی کمتری داشته و این مواد برای
برخی از کاربردها که نیاز به نرمی است مناسب هستند .نتایج نشان داده است که شبکههای  Thiol-Eneکه
توسط سینتیک رشد مرحلهای تشکیل میشوند ساختار منظمتری نیز دارند .البته الزم به ذکر است که وجود
پلهای تیولی انعطافپذیر در شبکههای  ،Thiol-Eneمنجر به نرمشدگی بیش از حد و پایینتر از محدوده
دمای مورد استفاده مواد میشود .دیاس ( )Diasو همکارانش مشکل کاهش چشمگیر مدول را با سنتز الیگو
یورتان های عاملدار شده با نوربورنن و پلیمرشدن آنها با تری متیلوئیل پروپان تریس(مرکاپتو پروپیونات) رفع

کردند .اعتقاد بر این است که پیوند هیدروژنی بین زنجیرهای پلیمر ،سبب افزایش صلبیت شبکه سست
 Thiol-Eneمیشود [ .]24یکی دیگر از رویکردها به منظور بهبود خواص مکانیکی رزینهای Thiol-
 ،Eneاستفاده از مونومرهای سه عاملی از جمله تیولها با آلیل اترها و متاکریالتها است که در این صورت
پلیمرهای حاصل مدول باالتر و جمعشدگی پایینتری را دارا خواهند بود [.]25

شکل  .3واکنشهای .]22[ Thiol-Ene
فعالیت در زمینهی ارتقای کارایی سامانههای تیولی در چاپ سهبعدی از موضوعهای روز گروههای
تحقیقاتی است .لئوناردز ( )Leonardsو همکارانش اهمیت استوکیومتری را در رزینهای Thiol-Ene
برای کاربرد در چاپ سهبعدی به منظور کنترل و بهبود عمق پخت نشان دادند [ .]26جوشی ( )Joshiو
همکارانش یک کروموفور دو فتونه (-6بنزوتیازول-2-ایل(-2نفتیل)دی فنیل آمین) را به رزین تجاری
( NOA 72یک رزین بر پایه مرکاپتواسترها و تتراهیدروفوران متاکریالت) اضافه کردند و از این فرموالسیون
برای چاپ قطعات میکروسکوپی نوری استفاده کردند [ .]27رزینهای  NOAاز لحاظ اپتیکی شفاف بوده و

پلیمرهایی با شاخص انکساری باالتر نسبت به رزینهای آکریالتی ایجاد میکنند .تری آلیل ایزوسیانات به
عنوان جزئی از رزینهای چندگانه  NOA 61بکار برده میشود (شکل  ،)4که توسط سان ( )Sunو
همکارانش برای ساخت لنزهای نوری مورد استفاده قرار گرفت .]28-29[ .تری متیلول پروپان تریس (-3
مرکاپتوپیرونات) ( ،)TMPMPپنتا اریتریتول تترا (-3مرکاپتوپروپیونات) ( ،)PETMPتریس [-3( -2
مرکاپتوپروپیونیلوکسی) اتیل] ایسوسیانراتک ( )TMIو پنتا تتریسیتریک (-3مرکاپتوپروپیونات) ( )PE-1از
مونومرهای تیول مناسب برای چاپ سهبعدی هستند (شکل .)4

شکل  .4نمونه هایی از ترکیبات  Thiol-ene/ yneدر رزینهای حساس به نور تجاری
[.]22
بررسیهای بیشتر در زمینه ی شیمی تیول نشان داده است که از لحاظ سرعت واکنش ،واکنش افزایشی
آلکیل تیولها با ترکیبات آلکین انتهایی باال بوده و قابل مقایسه با پلیمرشدن افزایشی آلکنها است .مزیت
شیمی  Thiol-Yneاین است که دو تیول میتوانند با هر گروه آلکین واکنش دهند و موادی با دمای انتقال

شیشهای باال نسبت به شبکههای  Thiol-Eneحاصل کنند .سامانه  Thiol-Yneنیز تمایل به کاهش جمع-
شدگی دارد .با این حال ،تبدیل نهایی در سامانههای  Thiol-Yneممکن است تا حد انتظار نبوده و
محدودیتهایی را برای استفاده در فرآیند چاپ سهبعدی پایه نوری داشته باشد [.]31
 -3-2رزینهای اپوکسی و پلیمرشدن کاتیونی
پلیمرشدن نوری کاتیونی اولین بار در دهه  ،1971با هدف رفع برخی از کاستیهای پلیمر شدن رادیکالی
گسترش یافت .اولین آغازگرهای نوری کاتیونی موفق ،نمکهای آریل یونیوم ( )Ar2I+X-با یک یون همراه
( )SbF6-،AsF6-،PF6-،BF4-بودند (شکل  .]31[ )5این ترکیبات پایدار حرارتی بوده و با قرارگیری در
معرض اشعه فرابنفش مخلوطی از کاتیونها ،رادیکال کاتیونها و واسطههای رادیکالی را تشکیل میدهند.
واکنش بیشتر حد واسطها با حالل یا مونومر سبب تشکیل سوپر اسید  HMXnمیشود که به عنوان اصلیترین
عامل برای پلیمر شدن کاتیونی عمل میکند [ .]32پلیمرشدن کاتیونی عالوه بر استفاده در پوششها ،در کاربرد
چاپ سهبعدی نیز با استفاده از مونومرهای اپوکسی تجاری مانند  DGEBAنیز قابل توجه است.

شکل  .5آغازگرهای کاتیونی و شمای پلیمرشدن نوری کاتیونی []31

اپوکسیدها یکی از رایجترین مونومرهای استفاده شده در سامانههای چاپ کاتیونی هستند که به طور قابل
توجهی جمعشدگی کمتری (حجمی  )2-3%را نسبت به آکریالتها در طول شبکهای شدن نوری از خود نشان
میدهند .این ویژگی به باز شدن حلقه اپوکسی در طول فرآیند نسبت داده میشود [ .]33در این راستا ،به منظور
کاهش اثر جمعشدگی که در اجسام چاپ شده از طریق پلیمریزاسیون رادیکال آزاد مشاهده می شود ،ال
موسوی ( )AL Mousawiو همکارانش ،استفاده از آزاهلیسنها ( )Azahelicenesرا در ترکیب با
هگزافلوئوروفسفات بیس ( -4ترت بوتیل فنیل)-یدونیوم ) (Iodبه عنوان آغازگر نور مرئی برای شروع
پلیمریزاسیون کاتیونی  EPOXبرای ساخت اشیاء چاپ شده سه بعدی گزارش کردند که جمعشدگی به
مراتب کمتری نسبت به سامانههای آکریالتی مشاهده شد [ .]34سرعت واکنش نیز عاملی دیگر در موفقیت
رزین و جمعشدگی آن بوده و در این زمینه دستیابی به ترکیبی مناسب نیازمند بهینهسازی اجزای سامانه است.
بسته به ساختار مولکولی مونومرها ،واکنشپذیری آنها نیز متفاوت است .به طور کلی ،مونومرهای دارای
اپوکسیدهای سیکلوآلیفاتیک مانند ، VCDEکه در شکل  6نشان داده شده است ،به دلیل فشار حلقه مستعد
واکنش سریع هستند و مونومرهای اپوکسی با گروههای نوکلئوفیل شامل بخش استری ،ممکن است پروتونه
شده و واکنشپذیری را کاهش دهد .برای مثال ،واکنشپذیری مونومر 3و-4اپوکسی سیکلو هگزیل متیل-
3و-4اپوکسی سیکلو هگزان کربوکسیالت ( )ECCده مرتبه آهستهتر از دیگر مشتقات اپوکسیدها بدون
گروههای نوکلئوفیل است [ .]35از جمله اپوکسیدهای رایج مورد استفاده در  SLAمیتوان به مشتقات بیس
فنول ( Aمانند  ECC ،)DGEBAو اپوکسید الکلهای آلیفاتیک مثل تری متیلول پروپان اشاره کرد [.]18

شکل  .6مونومرهای اپوکسید و زنجیرهای پلیال در پلیمرشدن کاتیونی []12
اپوکسیهای پخت شده به روش کاتیونی به طور اساسی با رزینهای اپوکسی پخت شده با آمینهای متداول
متفاوت هستند .در حالی که پخت کاتیونی از مسیر رشد زنجیری انجام میشود ،پخت با آمین از طریق
پلیمرشدن مرحلهای است که منجر به تفاوت قابل توجهی در ساختار پلیمر میشود (شکل  .)7شبکه پخت شده
به روش کاتیونی دارای تعداد زیادی نقاط اتصال در طول زنجیر پلیمری است که منجر به افزایش شکنندگی
نمونه میگردد .برای مقابله با دانسیته شبکهای باال ،الکل ها به عنوان عامل انتقال زنجیر استفاده میکنند .پلی
استر و پلی اتر دی الها (شکل  )6در پتنتها گزارش شدهاند که در غلظتهای  5-21درصد وزنی استفاده
شده است [.]36

شکل  .1رشد زنجیری در پلیمرشدن کاتیونی مونومرهای دیاپوکسید و انتقال زنجیر
به دیالها [.]36
پلیمر شدن نوری مونومرهای اپوکسید بسیار آهستهتر از مونومرهای آکریالت بوده و به همین دلیل
اپوکسیدها به ندرت به تنهایی در رزینهای قابل چاپ استفاده میشوند .اولین کاربرد اپوکسیدها در  SLAنیز
در ترکیب با مونومرهای فعال و ینیل اتر پلیمر شده به روش کاتیونی بوده است .مونومرهای وینیل اتر واکنش-
پذیر مانند -4،1سیکلوهگزان دی متانول دی وینیل اتر را میتوان در ترکیب با اپوکسیدها برای تسریع واکنش
پلیمرشدن استفاده کرد [ .] 37سنتز وینیل اترها مشابه سنتز اپوکسیدها بوده هردو از یک نوع دی ال (مثل بیس
فنول  ،)Aتری الها و پلیال به عنوان خوراك اولیه استفاده میکنند که سبب تولید محصوالتی چون 1و-4
سیکلوهگزان دیمتانول دی وینیل اتر ( ،)CDVEبیس فنول  Aدی وینیل اتر ،پلی یورتان دی وینیل اترها و
تری متیلول پروپان تری وینیل اتر ( )TTVEمیشود (شکل  .]38[ )7استفاده از وینیل اترها در ترکیب با
اپوکسیدها نه تنها موجب افزایش سرعت پلیمرشدن میشود بلکه این مونومرها در طول فرآیند ساخت
افزایشی ،به اندازه کافی سخت شده و استحکام مطلوبی را فراهم میکنند .مزیت استفاده از این نوع رزینهای
هیبریدی () )Hybrid (Dual-Cureاز ابتدای شروع فناوری  SLAمورد توجه بوده است .رزینهای بر پایه
یک مونومر با واکنش پذیری باال (آکریالت یا وینیل اتر) سبب جمع شدگی و پیچش در قطعه شده و مخلوط
کردن با مونومرهایی که واکنش پذیری کمتری دارند (مانند اپوکسیدها) سبب شده است که فاکتور پیچش به
طور قابل مالحظهای کاهش یابد [.]38

آکریالتها و اپوکسیها تحت شرایط مختلفی پلیمر میشوند و تمایل زیادی به واکنش با یکدیگر ندارند.
بنابراین ،طی واکنش آن ها کوپلیمر تشکیل نشده بلکه یک شبکه پلیمری در هم نفوذ کرده ( )IPNحاصل
میشود .در سامانههای متشکل از  DGEBAو  ،ECCبخش آکریالت سریعتر واکنش نشان میدهد در
حالیکه بخش اپوکسی با قطع منبع تابش نیز به واکنش خود ادامه میدهد .عالوه بر اپوکسیدها ،مونومرهای
اگزتان دو استخالفی ( ،)Disubstituted oxetane, DSOنیز میتوانند پلیمرشدن نوری کاتیونی را انجام
دهند که نه تنها جمعشدگی پایینی در حد اپوکسیدها دارند ،بلکه بسیار فعالتر از اپوکسیدها بوده و سرعت
فرآیند را افزایش میدهند (شکل  .)8از دیگر مزیتهای اگزتانها ،افزایش مقاومت سازه در برابر آب است که
به دلیل افزایش دانسیتهی شبکه رخ میدهد [.]39

شکل  .2مونومرهای رایج وینیل اتر و اگزتان گزارش شده در تحقیقات مربوط به
]32[ SLA
سامانههای هیبریدی برپایهی ترکیب اپوکسی با سیلیکونها و اپوکسی/آکریالت با سیلیکونها نیزگزارش شده
است که عالوه بر سرعت باالی فرآیند چاپ ،به دلیل حضور مولکولهای سیلیکونی پایداری حرارتی باال و
خواص مکانیکی مطلوبی در قطعه ایجاد میشود [ .]41شکل  9شمای سنتز یک رزین هیبریدی اپوکسی،
سیلیکون و آکریالت موسوم به  BETMSرا نشان میدهد که توسط ژائو ( )Zhaoو همکارانش گزارش شد
[ .]41چالش اصلی در این گونه سامانهها ،عدم سازگاری سیلیکون با آغازگرهای کاتیونی است که به دلیل

تفاوت در قطبیت آنها ناشی میشود .یک فرآیند پخت ترکیبی نوری-حرارتی میتواند راهکاری برای رفع
چالش باشد [.]42

شکل  .9شمایی از فرآیند سنتز  BETMSو ساختارهای فوتوپلیمرها ،آغازگرهای نوری [.]41

 -4نتیجه گیری و چشم انداز
تولید افزایشی به فرآیند ساخت اجسام سه بعدی از روی مدل های گرافیکی از پیشتعیین شده اتالق میشود
که به کمک رایانه و با افزودن متوالی و الیه به الیه مواد انجام میشود .استریولیتوگرافی که در آن اجسام سه
بعدی از طریق انجماد فوتوپلیمر مایع بر اثر تابش اشعه فرابنفش تولید میشوند ،یکی ازاساسیترین فناوریهای
توسعه یافته است .ملزومات اصلی برای فتوپلیمرهای مورد استفاده در چاپ سه بعدی شامل سرعت پخت باال،
پایداری و زمان انبارداری مناسب ،ویسکوزیته پایین ،عدم سمیت و خواص مکانیکی مطلوب پس از پخت
است .فتوپلیمرها را میتوان با توجه به سازوکار واکنش پلیمرشدن به دو دسته رادیکال آزاد و فوتوپلیمرهای
یونی تقسیم کرد .فوتوپلیمرهای رادیکال آزاد ،مبتنی بر مونومرها یا الیگومرهایی است که توسط گروههای

 این مواد دارای سرعت پخت باال و چقرمگی مناسبی برخوردار بوده اما اثر.وینیل عاملدار می شوند
 فوتوپلیمرهای کاتیونی به.بازدارندگی اکسیژن و جمعشدگی باال از محدودیتهای اصلی آنها به شمار میرود
-طور عمده برپایهی اپوکسیدها یا اگزتانها بوده و نسبت به اکسیژن حساستی ندارند و همچنین میزان جمع
. سرعت پخت پایینی دارند که برای فرآیند چاپ مناسب نیست، با این حال.شدگی کمتری را نشان می دهند
فوتوپلیمر هیبریدی متشکل از رزینهای اپوکسی و آکریالتهای به صورت تجاری توسعه یافته اما جزئیات
 طراحی رزین با چقرمگی و استحکام، تالشهایی که امروزه در حال انجام است.ساختاری آنها محرمانه است
 جایگزینی مرحلهی تابشدهی رزین با فرآیندهای.بسیار باال است که بتواند جایگزینی برای قطعات فلزی باشد
 یکی دیگر از موضوعات روز گروههای تحقیقاتی است که به ویژه در زمینهی چاپ،دیگر مانند پخت حرارتی
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