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 چکیده

 وم کردن ف ناپیوستهبا استفاده از  ، برخی ترکیباتافزودن  به همراه الکل لینیو یپل  فوم کردن ندی، فرآمطالعه نیدر ا

علت وجود ساختار کریستالی درون پلی وینیل الکل وجود پیوندهای هیدروژنی قوی بین قرار گرفت.  یمورد بررس

ها این پیوندهای قوی را شکست و پیوندهای ها و افزودنیمیتوان با افزودن برخی نرم کنندهو  استزنجیرهای پلیمر 

 ،یبلور مهین مریوپلیب کی عنوانبه پلی وینیل الکل یریپذفوم که  شدنشان داده این مطالعات در جدیدی  تشکیل داد. 

اد د نشانمختلف  روشهای. افتیبهبود  یتوجهطور قابلزا بهعنوان عامل هستهبهنانوذرات کننده و نرم نپس از افزود

به  وردمکه این  آیدبوجود میآلیاژهای پلی وینیل الکل و ترکیبات افزودنی مناسب در  یمولکول نیب یهابرهمکنش که

 تیخاص لیلالکل به د لینیو یپل یمریپل بیرکت. شودیم پلی وینیل الکل فرایند پذیریگسترش پنجره نوبه خود سبب 

ا در ب باشد. یم بافتمهندسی  یکاربردها یمناسب برا اریبس نهی، گزباال یستیز یسازگار تیبودن و قابل یسم ریغ

مطالعه  و  یروبش یالکترون کروسکوپیشده با استفاده از م دیتول فومهای یمورفولوژ بررسی نظر گرفتن این مورد،

تغییرات متغیرهای  که با همچنین مشخص شد برخوردار است.  یاویژهساختارهای سلولی فوم حاصله از اهمیت 

 لیمریپ یاهفومی سلولدر ساختار و چگالی  یقابل توجه ریی، تغمختلف ترکیبات پلیمریافزودن  عملیاتی و همچنین

 ریتوان با استفاده از مقادیشده را م دیتول یهاو تخلخل فوم یسلول یاندازه سلول، چگال عیتوز و شودیمشاهده م

 کنترل کرد. دما و فشار نیز تغییراتها و معینی از افزودنی

  هانرم کننده ساختار سلولی،ناپیوسته،  ش، روفومکلمات کلیدی: پلی وینیل الکل، 
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Abstract 

In this study, foaming process of polyvinyl alcohol with the addition of some compounds was 

investigated using the bath foaming technique. The reason for the crystalline structure in polyvinyl 

alcohol is due to the presence of strong hydrogen bonds between the polymer chains, so that by 

adding some plasticizers and additives, these strong bonds can be broken and new bonds formed. 

In these studies, it was shown that the foamability of polyvinyl alcohol as a semi-crystalline 

biopolymer was significantly improved after adding softener and nanoparticles as nucleating 

agent. Various analyzes showed that suitable intermolecular interactions occur in polyvinyl 

alcohol and its blends, which expands the processability window of polyvinyl alcohol. Polyvinyl 

alcohol is a very suitable option for tissue engineering applications due to its non-toxicity and 

extremely high biocompatibility. Considering this case, examining the morphology of the 

produced foams using a scanning electron microscope and studying the cell structures of the 

resulting foam is of particular importance. It was concluded that with the changes of operational 

variables as well as the addition of different polymer compounds, a significant change was 

observed in the structure and cell density of polymer foams. So that the cell size distribution, cell 

density and porosity of the produced foams could be controlled by adding the certain amount of 

additives as well as pressure and temperature changes. 
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 قدمهم

. دنباشميجامد و فاز گازي در نقش پركننده  آنها ساختاري و الستيك فاز پالستيكهاي پليمري اجسام دو فازي هستند كه فوم

اد شدن مختلف مانند؛ آز هايروششوند. فاز گازي از این فومها اغلب به صورت ساختارهاي سلول باز و سلول بسته  توليد مي

گاز درون فاز جامد، تبخير مایع فرار و یا آزاد شدن گاز در حين یك واكنش شيميایي با استفاده از عامل پف زا به دست 

ها كاربردهاي بسياري در صنعت مبلمان، وسایط نقليه، صنایع بسته بندي، عایق ها و جاذب ها، لوازم ورزشي فوم . ]3-1[آیدمي

هاي گرمانرم قابل هاي گرماسخت. فومهاي گرمانرم و فوم. دو نوع عمده فومهاي پليمري وجود دارد؛ فوم]2[دارندو غيره  

عمر محصوالت  .هستندي غير قابل بازیافت اساختار شبکه به دليلهاي گرماسخت بازیافت و فرایند مجدد هستند، ولي فوم

فرایند اكستروژن براي توليد نخستين فوم پلي استایرن مورد استفاده قرار  1331در سال است، به چند دهه اخير  مربوط فومي

 استایرن تقویت شده با الستيكمعرفي شدند و انواع مقاوم در برابر ضربه آن )پلي 04استایرن در دهه هاي پليگرفت. انواع فوم

هاي پلي [. در ادامه و در همان دهه فوم2م ضربه( بعد از جنگ جهاني دوم در آمریکا تجاري شده است]ابراي بهبود استحک

هاي پلي اتيلني به روش اكستروژن به توليد صنعتي فوم 1391وینيل كلراید و پلي یورتان نيز در آلمان توليد شدند. در سال 

د دارند. ت كاربراي در صنعگسترده به شکلپروپيلني به بازار معرفي شدند و امروزه پلي هايفومرسيد. چند سال بعد نخستين 

هاي پلي اتيلني در صنعت اتومبيل سازي به دليل مقاومت دمایي باال و جذب انرژي، در توليد برخي قطعات مورد استفاده فوم

وند. این مواد رهاي پليمري به كار ميزا به منظور ایجاد سلول در مواد پليمري و به تبع آن تشکيل فومعوامل پف گيرند.قرار مي

ميایي زاي شيميایي در نتيجه یك واكنش شيشوند. عوامل پفبندي ميزاي شيميایي و فيزیکي دستهل پفبه دو دسته عوام

توانایي  هاي غيرآلي و تركيبات آليكنند. نمكمانند تجزیه گرمایي و یا واكنش با دیگر اجزا در مخلوط پليمري، گاز آزاد مي

  .]3-0[اي پليمر باشدن دما باید نزدیك به دماي ذوب یا انتقال شيشهآزادسازي گاز در باالي دماي تجزیه خود را دارند. ای

mailto:h.azimi@azaruniv.ac.ir
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 مراحل مختلف فرايند فوم شدن

 ه دليلبدر ادامه در اثر ایجاد شرایط ناپایدار ترمودیناميکي كه گاز تشکيل مي شود،  -در فرایند فوم شدن ابتدا محلول پليمر

این مراحل شامل تشکيل .  ]6-9[شودبسيار زیادي حباب تشکيل مي دهد، تعدادتغيير در حالليت و نفوذپذیري گاز رخ مي

 .باشدها ميگاز، رشد سلول و به هم چسبيدن سلول -محلول همگن پليمر

 1ساختار پلی وينیل الکل

مقاوم  بوده و سازگار ستیز يخط ای يبلور مهين يمصنوع مريپلاین ت.اس ي و محلول در آبسم ريغپلي وینيل الکل پليمري 

تواند از طرفي وجود برخي نانو ذرات در ساختار آن مي [.7-14] شودميعرضه  پودر شده ایگرانول و بصورت در برابر حرارت 

اي مختلف هرا سرعت بخشد. این پليمر با درجهو فرایند كریستاليزاسيون پلي وینيل الکل زا عمل كرده عامل هسته بصورت

گرم برمول( در بازار موجود است. در واقع خواص متفاوت  044444تا  24444درصد( و وزن مولکولي )  31تا  10هيدروليز )

کلي اولين بار پلي وینيل الحرارتي، مکانيکي، شيميایي و نوري این پليمر به عوامل مطرح شده در فوق به شدت وابسته است. 

پلي وینيل الکل   بر حسب نوع كاربردهاي توليد شد.ساخته شد و از واكنش مبادله استر  1320در سال  3و هاونل 2برگ توسط

ي وینيل الکل تجاري پل در كاربردهايمتفاوتي از این پليمر توسط محققان مورد استفاده قرار گرفته است.  سلولي ساختارهاي

قوي هيدروژني بدون تغيير در ساختار مانده و به همين علت  هايدپيوناي یا بالك موجود است. در چنين حالتي توده به شکل

ا مواد پليمري دیگري به پلي وینيل الکل افزود ت توانميداراي دماي ذوب باالتري است. البته در این وضعيت  PVAاین نوع 

پليمر آبدوست  شکلبه  نهایي هيدروژل، ساختار هيدروژل از این پليمر است. PVAپيوندهاي قوي شکسته شود. نوع دیگر 

، از اتصاالت  PVAماهيت آبدوست  به دليلگردد. در نتيجه شود تعریف ميداراي اتصاالت عرضي كه در محلولي متورم مي

وامل پيوند عرضي مشکل استفاده از عشود. ميتوليد هيدروژل پلي وینيل الکل استفاده  در عرضي فيزیکي یا شيميایي متفاوتي

                                                           
1 Poly vinyl alcohol 

2 Berg 

3 Havnel 
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ل ژهاي بعدي در مصارف كاربردي هيدروقيمانده و باعث آسيبباآنها در ساختار هيدروژل نهایي  این است كه مقداري از

لذا باید از فرایندهاي استخراج مواد زائد استفاده نمود. مورفولوژي دیگر نوع ليفي شکل این پليمر است كه از فرایند شوند. مي

ر این گردند. مورفولوژي غشایي شکل دیگهاي ميکرو و نانو توليد ميز این روش الياف در اندازه.اشودميالکتروریسي توليد 

ون، . كاربرد این غشاها در فرایندهاي مختلف فيلتراسيگيردمي در فرایندهاي مختلف جداسازي مورد استفاده قرار وپليمر است 

ده و غشاهایي ند الکتروریسي استفاده شداربستهاي بيو مواد، باتریها و فرایندهاي اسمزي است. براي توليد چنين غشایي از فرای

شبکه مانند با الياف كوتاه ایجاد مي كند. نوع دیگر پلي وینيل الکل بصورت داربست عرضه ميشود بطوریکه كاربرد فراواني 

 يدر مهندسي بافت و درمان بافت آسيب دیده دارد. داربست بستر متخلخل مناسبي را به لحاظ مکانيکي براساس ملزومات داروی

با توجه  .]13-11[باشدیك از روشها در توليد داربستهاي پليمري مياستفاده از سامانه تحت فشارو عامل پف زا ایجاد ميکند. 

با در نظر گرفتن گيرد.ميبه ساختار كریستالي  این پليمر، فوم كردن آن بدون افزودن پليمر یا نانوذرات دیگر بسيار سخت انجام 

ن و كاهش شکستن پيوندهاي قوي درون مولکولي آ برايتركيب با پلي وینيل الکل  به شکلاز بيوپليمرهاي دیگر  این مورد،

كه در بخش مروري بر منابع مطالعات مربوطه بررسي خواهد شد.  همچنين به كنند مي دماهاي انتقال شيشه اي و ذوب، استفاده

البته همچنين . [7]شودميمنظور افزایش خواص حرارتي و مکانيکي داربست پلي وینيل الکل از برخي نانو ذرات نيز استفاده 

نکته مهم . نندكميل فوم نهایي كمك نانو ذرات در نقش عوامل هسته زا عمل كرده و به افزایش دانسيته سلولي ساختار متخلخ

مري یا نانو . درصورتيکه مواد پليباشدميدر افزودن پليمر یا نانوذرات به پلي وینيل الکل نحوه صحيح اضافه كردن این مواد 

 دذرات با ماتریس پليمري سازگار نباشند خواص مکانيکي آلياژ فوم پليمري نهایي یا داربست به شدت افت خواهد كرد. بای

قطبي و قابل حل شدن در آب باشند. همچنين در مورد افزودن نانو ذراتي مانند گرافن  PVAدقت شود بيوپليمرهاي افزودني به 

یك مرحله فرایند اصالح سطح نياز باشد تا این مواد با پلي وینيل الکل در آلياژ نهایي  هاي كربني ممکن استاكسيد یا نانولوله

 . [7] سازگار باشند

 ناپیوسته فوم کردنروش 
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اي عایق و تحت فشار ، در محفظه1ودري یا به شکل قرص،  مطابق شکل پ به شکلنمونه پليمري  ناپيوسته فوم شدن،  در فرایند

گفته  "1زمان تلقيح"كه به این زمان  شودداده ميقرار زاي مورد نظر  كامل در معرض عامل پفشود. نمونه گاز قرار داده مي

تلقيح بستگي به ابعاد نمونه پليمري، دما و نفوذپذیري عامل پف زا در پليمر داشته و از چند دقيقه تا چند روز  شود. زمانمي

منجر به  ميکياشود. این شرایط اوليه ناپایدار ترمودینآغاز مي ش ناگهاني فشارتواند متغير باشد. فرایند فوم شدن با كاهمي

كند. بدین ترتيب سلولها رشد كرده و در پایان قطعه و یا از به داخل سلولها نفوذ ميو گ شودتشکيل ميکرو سلولها )حباب( مي

 .]1 [شوندپودرهاي پليمري به شکل فوم تهيه مي

 

 .]3-1[نمایي از فرایند ناپيوسته فوم شدن قطعه پليمري -1شکل 

جام اي بخصوص در دو دهه اخير انمطالعات گستردهزا در رابطه با فرایندهاي ناپيوسته فوم شدن پليمرها با انواع عوامل پف

اي زگرفته است و اساس كار در تمامي آنها نخست ساخت و طراحي سامانه آزمایشگاهي مناسب و متناسب با پليمر و عامل پف

 ای ميرمبافت در ت يمهندسامروزه مانند دما، فشار و شرایط آزمایش بوده است. اثرات متفاوت مورد استفاده و سپس بررسي 

ه مانند كبد، استخوان، پوست، استخوان و اعصاب مورد استفاد هایيبافتو در ترميم شناخته شده  دهید بيبافت آس ضیتعو

به  يذتخلخل داربست، امکان انتقال مواد مغ. باشدميیکي از پارامترهاي تاثير گزار در مهندسي بافت داربست  .گيردميقرار 

پلي  سلولي هايساختارو فوم كردن  روش مطالعات مربوط به كار،در این  .سازدميرا فراهم  يسلول عاتیسلول ها و دفع ضا

                                                           
1Impregnation time  
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 رآنهاد و ارتباط بين منافذ موجود اي پليمريهداربستوجود تخلخل در . دنشوبررسي مي تركيباتش ( وPVA) وینيل الکل

ر رشد بافت هدف بر روي داربست موجب انتشار مواد غذایي و راحتي در انتقال و مهاجرت سلول ها و در نتيجه تسریع د

و  1ديخشك كردن انجما عبارتند از   مبتني بر استفاده از حالل يداربست متخلخل سه بعد ديتول دیگر يهاروش .شودمي

 در دماهاي باال ، عوامل مختلف فعال سطحي و عامل پيوند عرضييآل يهااز حالل ،هاروش این در .2روش الکتروریسي

صدمه  اطراف يهاتوانند به بافتيم ند،یپس از اتمام فرا و یا دماهاي باال مانده در داربستيباق يهاحالل و شودمياستفاده 

 و دماهاي باالیي هم مورد نياز نيست.  شودنميدر روش فوم كردن، حالل استفاده  .بزنند

 نتايج و بحث

امل عو ازانجام شده است، از ميکروالياف سلولز به همراه پلي وینيل الکل و  2419  در سال و همکاران 3در مطالعه كه توسط ژاو

با افزایش  شودميمشاهده   DSCدر نمودار  2همانطور كه در شکل. ]10[آب و كربن دي اكسيد استفاده شده است پف زاي

. در این كنديمپلي وینيل الکل كاهش پيدا  ايهشيشدرصد آب در نمونه، ميزان كریستالي شدن پليمر و  دماهاي ذوب و انتقال 

يل در اختالط با پلي وین زاي مشابهپفدر صورت استفاده از عوامل  استفاده شده است. عامل پف زا نقشدر كار نيز از آب 

 اند.دماهاي كمتري را نشان دادهاي پليمر در مطالعات دیگر انتقال شيشهدماهاي ذوب و الکل 

                                                           
1 Freeze drying  

2 Electrospinning 

3 Jhao 
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 .]10[مربوط به سه نمونه پلي وینيل الکل در درصدهاي مختلف آب DSCنمودار  -2شکل

شده است  سلولي چگاليحضور آنها باعث افزایش  و اندزا استفاده شدهعامل هسته در نقشکروالياف سلولز يدر این مطالعه م

 هايسلول، فزایش درصد ميکروالياف سلولزدرصد وزني، با ا 19(. در شکل زیر مشخص است كه در مقدار آب 3) شکل

 تشکيل شده ریزتر شده و دانسيته سلولي افزایش پيدا كرده است.

 

 

  

 . ]10[بر دانسيته سلولي پلي وینيل الکل/سلولز درصد آب 19 با وجود اثر افزایش درصد ميکروالياف سلولز -3شکل
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نکته مهم در این مطالعه این است كه افزودن ميکروالياف سلولز به پلي وینيل الکل تا درصد مشخصي باعث افزایش دانسيته 

ش افزای هاسلولاندازه  ،حد مشخصي از درجه سانتيگراد  با افزایش درصد الياف سلولز بعد 179سلولي شده است. در دماي 

یر علت این پدیده افزایش سفتي ماتریس پليمري با افزودن مقاداست. سلولي  چگاليكه این امر به معناي كاهش  اندكردهپيدا 

به ریزتر  تواندميزا یا نانو ذرات تا مقدار مشخصي بيشتر از ميکروالياف سلولز عنوان شده است.  در واقع افزودن مواد هسته

ها درصد وزني باشد، اندازه سلول 31ن آب استفاده شده گر ميزااشود مي شدن سلولها در ساختار فوم نهایي كمك كند. مشاهده

در این مطالعه وجود آب باعث شکسته شدن پيوندهاي قوي . گرفته شده باشد بکاردرصد وزني آب  19بيشتر از زمانيست كه 

ليمري كه علت كاهش دماي ذوب نمونه پ شودميهيدروژني درون پلي وینيل الکل شده و پيوندهاي جدید و ضعيفتري تشکيل 

فوم شدن  ناميزدر فرایند فوم كردن پلي وینيل الکل به منظور افزایش  آبمحتوي آب نيز همين است. در مجموع استفاده از 

با استفاده از كربن دي  2416  درسال ( PVA) پلي وینيل الکل هايفومو همکارانش در توليد  1پنژو .رسدميضروري به نظر 

پليمر با آب درزمان و دماي  روشدر این  .]19[از آب استفاده كردنداكسيد كربن فوق بحراني در فرایند ناپيوسته تحت فشار، 

شکل . همانطور كه در شودميمگاپاسکال انجام  19درجه سانتيگراد و فشار  169در دماي فرآیند  مشخصي متورم شده و سپس

. كننديمآب پيوندهاي قوي موجود در پلي وینيل الکل را شکسته و خود پيوندهاي جدیدي ایجاد  هايمولکولدیده ميشود  0

 شپراالگوي   9 . در شکلیابدكاهش مينجام شده و دماي فوم شدن ساده تر ا با كربن دي اكسيد فرایند فوم شدن در نتيجه

باعث كاهش چشمگير ساختارهاي كریستالي پليمر شده و پيك  PVAكه وجود آب در ساختار  دهدمينشان  عه ایکسشا

چنين رفتاري در مطالعات دیگري كه از عوامل نرم كننده استفاده كرده اند نيز دیده شده است. تاثير  مربوطه از بين رفته است.

ها قلهایي ، سبب جابج عه ایکسشا شپراالگوي  هايآزمایشحضور و واكنش عامل نرم كننده مورد نظر با پلي وینيل الکل در 

 عاملي جدید شده است. هايگروهشکيل ابتدایي و تو از بين رفتن ساختار كریستالي و قوي  در نمودار

                                                           
1  Penjho 
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 .]19[اثر آب و كربن دي اكسيد در فرایند فوم شدن پلي وینيل الکل سازوكارنمایي از  -4ل شک

 

 

 .]19[ (PVA) و بدون آب( WPVAآب )از نمونه هاي پلي وینيل الکل با  عه ایکسشا شپراالگوي  -5شکل

يشتر شدن حالليت ب به دليلبا افزایش فشار نيل الکل و آب نشان داده شده است. شدن پلي وی اثر فشار بر فرایند فوم 6در شکل 

فاوتي را كه افزایش دما اثر مت مشخص شداین مطالعه  درعامل فوم زا در پليمر، ساختارهاي متخلخل بيشتري توليد شده است. 

سلولي كاهش  شتر شده و دانسيتهدر ساختار متخلخل بيها ولسلبا افزایش دما قطر متوسط  وكند ميبر فرایند فوم كردن ایجاد 

قدار گاز . در این حالت مباشدميزاي كربن دي اكسيد در ماتریس پليمري ین امر كمتر شدن حالليت عامل فوم. علت ایابدمي
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تشکيل  و در نتيجه ساختارهاي متخلخل كمتريها كاهش یافته ایجاد و رشد سلولفرایند تشکيل هسته،شروع در دسترس براي 

 . شودمي

 

 .]19[ (WPVAاثر فشار اشباع روي ساختار متخلخل پلي وینيل الکل و آب ) -6شکل

 234به منظور افزایش فرایند فوم پذیري پلي وینيل الکل و با توجه به اینکه دماي تخریب حرارتي آن در حدود طور كلي ه ب

، پلي . عوامل نرم كننده شامل آبنداكردهیك عامل نرم كننده استفاده  ، اكثر مطالعات انجام شده ازباشدميدرجه سانتيگراد 

 2417ر سال د فرایند فوم شدن نانوكامپوزیت هاي پلي وینيل الکل و گرافن دیگري در مطالعه . ميباشد و غيره اتيلن گليکول

ابتدا در اكسترودر نانوذرات و پليمر به مدت زمان مشخصي در دماي باالي  .]16[ش بررسي شده استو همکاران 1توسط ليو

ار ها درون محفظه تحت فشنمونه. براي فرایند فوم شدن آماده شدند ههاي تهيه شدنمونهرجه سانتيگراد مخلوط شده و د 174

سپس ضمن كاهش ناگهاني فشار . قرار داده شدندو در معرض گاز كربن دي اكسيد به مدت معيني  مشخص در دما و فشار

نشان   7 شکل دراز نمونه نانوكامپوزیت  ميکروسکوپ الکتروني عبوريتصاویر  ها انجام شد.محفظه، فرایند فوم شدن نمونه

 . در این شکل نواحي سياه رنگ معرف نانوذرات گرافن هستند. باشدميدهنده اختالط مذاب مناسب پليمر و نانوذرات گرافن 

                                                           
1  Lio 
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 .]16[(%14نانوكامپوزیت پلي وینيل الکل/گرافن ) ميکروسکوپ الکتروني عبوريتصاویر  -7شکل

اهش داده است. با افزایش نانو ذره ك 1  را مطابق شکل هاسلولدرصد نانوذرات گرافن به پلي وینيل الکل  اندازه  9/2افزودن  

 و نيم برابر شده است. سلولي بيش از دو  چگاليدر شرایط عملياتي ثابت دما و فشار ميزان 

 

 

درجه سانتيگراد تصاویر  14فوم شده نانوكامپوزیت پلي وینيل الکل/گرافن در دماي  هاينمونهاز  SEMتصاویر  -8 شکل

 .]16[باشدميردیف اول مربوط به فوم پليمر خالص و ردیف دوم مربوط به فوم نانوكامپوزیتي 
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ي را روي اثر اسيد بوریك بر خواص فوم شدن پلي وینيل الکل با استفاده از كربن دي او همکاران مطالعه  1جيا 2417در سال 

 هتج عامل ایجاد اتصال عرضي به منظور افزایش ویسکوزیته مذاب پليمر در نقشاسيد بوریك  .]17[انددادهانجام اكسيد 

دیده ميشود كه با افزایش مقدار اسيد بوریك به پلي وینيل الکل  3 در شکل  .شده است استفاده بهبود ساختار سلولي فوم نهایي

نشان داد كه با افزایش مقدار  DSCيز حرارتي الیج آنهمچنين نتا .شودميكوچکتر  هاسلولدانسيته سلولي بيشتر شده و اندازه 

 در مجموع استفاده از عوامل مختلف ایجاد پيوند عرضي .كندمياي و ذوب پليمر كاهش پيدا اسيد بوریك، دماي انتقال شيشه

 .شودميدر پلي وینيل الکل مدتهاست در كاربردهاي متفاوت این پليمر انجام 

 

 .]01[درجه سانتیگراد 031اثر افزایش اسید بوریک بر ساختار سلولی فوم پلی وینیل الکل/اسید بوریک در دمای  -9شکل 

 

                                                           
1  Jia 
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در دماي منفي بيست درجه  متخلخلي از پلي وینيل الکل را به روش خشك كردن انجمادي و همکارانش ساختار2 داتوال 

فوم كردن پليمر از واكنش اسيد كلرید و سدیم بي  الزم جهت در این كار كربن دي اكسيد اند.دست آورده به سانتيگراد،

نشان   14در شکل  SEMساختار فوم نهایي و توزیع اندازه سلولها در  تصویر  .توليد شده استدر ماتریس پليمري كربنات 

ميکرومتر توسط نرم افزار مربوطه محاسبه شده  194تا  1اندازه ذراتي كه بين در شکل مشخص است كه .]11[داده شده است

 استفاده شده است. مشابه دیگري نيزاستفاده از این روش در توليد ساختار فومي پلي وینيل الکل در مطالعات  است.بيشتر 

 

 

 .]11[هافوم پلي وینيل الکل در دو حالت ساختار سلولي و توزیه اندازه سلول ساختار سلولي -10شکل 

در این روش  .]13[انددهو همکارانش فوم هيبریدي پلي وینيل الکل/نانو الياف سلولز و نانو ذره خاک رس را تهيه كر 1مدینا

 20ف سلولز و نانو خاک رس به محلول حاوي پلي وینيل الکل افزوده شده و در شرایط معين عملياتي پس از اليامحلول نانو 

ند و باشمحتوي سلولهاي باز و بسته ميسلولي ساختار نشان مي دهد كه  14شکل آید. ه دست ميبساعت محلول نهایي همگن 

                                                           
1  Medina 
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همچنين نتایج خواص مکانيکي نشان داد كه با افزایش عوامل ميکرومتر محاسبه شده است .  144ها كمتر از اندازه سلول

پيوندهاي شکستن  برايل از پلي ا  دیگريدر مطالعه  افزودني، مدول فشاري و استحکام كششي نمونه فومي بيشتر شده است.

در این كار از نانو ذرات سيليکا  .]13[است هذوب آن استفاده شدقوي درون مولکولي پلي وینيل الکل و در نتيجه كاهش دماي 

در فرایند فوم كردن پليمر استفاده شده است. با افزودن درصدهاي مختلف نانو سيليکا به پلي وینيل الکل زا عامل هسته در نقش

 پلي وینيل الکل/ سيليکا تهيه شدند. اثرات دما و هاينانوكامپوزیتبه روش اختالط مذاب در اكسترودر، نمونه هاي مختلف 

. شوديمكه با افزایش دما دانسيته سلولي كاهش یافته و اندازه سلولها بزرگتر  مشخص نمود هاهنمونفشار روي نحوه فوم شدن 

دست ه ب، ساختار سلولي ریزتر و همگن تر در نمونه هاي فوم شده 11درحاليکه با افزایش فشار و نيز مقدار نانو ذره مطابق شکل

 ید.آمي

 

و در سطر  % 9/4ي )در سطر اول اثر فشار و تركيب درصد نانو سيليکا در ساختار سلولي فوم  نانوكامپوزیت نهای -11شکل 

 .]13[نانو ذره وجود دارد(  % 1دوم 

 شوديمحضور نانو ذرات سيليکا نه تنها باعث افزایش استحکام مذاب ماتریس پليمري و همگن شدن ساختار سلولي فوم نهایي 

پليمري داراي  هايفومدر حالت كلي . گرددمينانوكامپوزیت نهایي نيز بلکه باعث افزایش خواص مکانيکي نمونه هاي فومي 

 هايومفخواص مکانيکي پایين تري نسبت به پليمرهاي خالص هستند كه علت این امر وجود ساختارهاي سلولي و تخلخل 

با افزودن نانو ذرات محل هاي ناهمگن  توانميبه هر حال شود. كه این امر به نوبه خود سبب افت خواص مي باشدميپليمري 
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ميزان افت  هاي بدست آمده،براي هسته گذاري ایجاد كرده و نهایتا با افزایش دانسيته سلولي فوم و ریز تر كردن اندازه سلول

بل ابا افزایش درصد نانو ذره تا یك درصد مقدار استحکام كششي و مدول نمونه ها به طور ق خواص مکانيکي را كمتر نمود.

با افزایش دما  هنشان داد كبراي نمونه هاي نانوكامپوزیتي همچنين آناليز مکانيکي دیناميکي  . كندميمالحظه اي افزایش پيدا 

ذره  همچنين افزایش درصد نانو پليمر شدیدتر است. ايشيشهمدول ذخيره كاهش پيدا ميکند و این كاهش در ناحيه انتقال 

پلي وینيل الکل و با  شدنفوم  ميزانافزایش طور كلي به منظور ه ب  .]13[باعث افزایش مدول ذخيره نانوكامپوزیت شده است

باشد، اكثر مطالعات انجام شده از یك عامل نرم درجه سانتيگراد مي 234توجه به اینکه دماي تخریب حرارتي آن در حدود 

خل پلي وینيل در كار دیگري فوم متخل باشد.استفاده كرده اند. عوامل نرم كننده شامل آب، پلي اتيلن گليکول و غيره ميكننده 

مورفولوژي ساختار فوم نهایي در  .]24[توليد شده است الکل داراي پيوند عرضي با استفاده از روش خشك كردن انجمادي

درصد وزني از پلي وینيل الکل تهيه شود،  19نشان داده شده است. با افزایش درصد كربنات كلسيم زمانيکه محلول  12شکل 

  شده است. ترشبيميزان دانسيته سلولي 

 

  . ]24[درصد 19( بدرصد  9( الففوم نهایي  پلي وینيل الکل براي درصد هاي مختلف از پليمر  ساختار سلولي -12شکل 

مانطور آن با یکدیگر مقایسه شده است. هپيوند عرضي شده در این مطالعه پایداري حرارتي فوم پلي وینيل الکل خالص و نوع 

درجه سانتيگراد، پایداري حرارتي پلي  314با ایجاد پيوند عرضي در ساختار پليمر، قبل از دماي شود مي دیده 13  كه در شکل 

این امر با كند شدن نرخ تخریب و افزایش دماي اوليه تخریب حرارتي نشان داده شده است.  ووینيل الکل افزایش یافته است 
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مربوط دار در نمو. شودميدر مراحل مختاف تخریب حرارتي به ترتيب آب، عوامل اسيدي و در نهایت زنجير پليمري شکسته 

 .]24[شدحاسبه م داراي پيوند عرضر از پليمر وینيل الکل خالص كمتنيز دماي ذوب پلي  روبشي تفاضلي گرماسنج آزمایش به

 

 .]24[رفتار تخریب حرارتي پلي وینيل الکل -13شکل 

 

 نتیجه گیری

پرداخته شد. سپس موفولوژي پلي وینيل الکل و  زاپفیند فوم كردن پليمرها و عوامل نخست به معرفي فرا مطالعهدر این 

 مشخص نمودي نتایج كلمورد مطالعه قرار گرفت. فوم  توليددر ناپيوسته، تلف تركيبات آن بحث شده و روش ساختارهاي مخ

كه در اكثر مطالعات با افزایش فشار اشباع ميزان حالليت عامل پف زا در پليمر افزایش یافته و با افزایش دما این روند كاهشي 

ندهاي وینيل الکل باعث شکسته شدن پيو بوده است. آناليزهاي ساختاري نشان دادند كه حضور عامل نرم كننده در كنار پلي

تغيير در  این وشود زنجيرهاي پلي وینيل الکل تشکيل مي درهاي عاملي پيوندهاي جدیدي بين گروهقوي هيدروژني شده و 
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، دهدميرارتي نشان ح هايآزمایشساختار كریستالي پلي وینيل الکل شده و مطابق با آنچه  يساختار باعث از بين رفتن تقریب

نشان داد كه حضور   SEMنتایج مطالعات موروفولوژي مانند  .شودميباعث كاهش دماهاي انتقال شيشه اي و ذوب پليمر 

توليدي  نهایي فوم هايسلولبه ریزتر شدن  تواندميو عوامل افزودني دیگر زا عوامل هسته در نقشعوامل نرم كننده، نانو ذرات 

پليمري تا دوبرابر  چگاليدرصد به ساختار پليمر،  9با افزودن نانو ذرات زیر و افزایش دانسيته سلولي فوم كمك شایاني نماید. 

رافن افزودن نانو ذرات مختلف مانند گهمچنين، در مطالعات بدست آمده است.  یکنواختيوساختار سلولي افزایش پيدا كرده 

نانو  افه كردنكه با اض مشخص شد حرارتي و مکانيکي آزمایشهاي تحليلبا  و شدهبررسي اكسيد و نانولوله هاي كربني نيز 

  شود. يمذرات پایداري حرارتي و خواص مکانيکي نانوكامپوزیت پليمري بيشتر شده و خواص رئولوژیکي نمونه اصالح 
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