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P

olymethacrylimide (PMI) is known as an excellent heat insulator with high
mechanical properties. PMI foam, as a light weight material, combined with its

other superior properties, has found applications in aircraft and aeroplane constructions.
We have synthesized and developed PMI foam by chemical foaming. The main purpose
of this project was to study the effect of processing parameters on the flexibility of PMI
with high heat resistance. The processing parameters which were investigated included: the
temperature, the method of mixing and the concentration of initiator and foaming agent.
Thermal properties were investigated by DSC and TGA tests. Compression strength and
DMTA tests were carried out to evaluate the mechanical properties and flexibility of the
foam. FTIR was used to explain the chemical structure of the copolymer.
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اثر پارامترهای فرایندی بر خواص اسفنج
پلیمتاکريلايميد
اميرمجيد کدخدايی ،احمدرضا بهراميان* ،محمدحسين نويدفاميلی

تهران ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشکده مهندسی شيمی ،گروه مهندسی پليمر ،صندوق پستي 14115-114
تاريخ دريافت ،1391/8/8 :تاريخ پذيرش1391/10/23 :

اسفنج پلیمتاکريلایمید ( )PMIبه عنوان عايق گرمایی با خواص مکانيکی و گرمایی بسيار عالی مطرح
است .خواص ويژه بسيار عالی ناشی از خواص مطلوب مکانيکی به همراه وزن کم ،دليل کاربرد
فراوان اين اسفنج در صنايع هوايی و فضايی است .در اين مقاله ،تهيه اسفنج  PMIانعطافپذير به

امیرمجید کدخدایی

روش شيميايي و همچنين اثر تغيير پارامترهای فرایندی روی خواص ،ساختار و رفتار آن مطالعه و

بررسی شده است .ابتدا روش تهيه اسفنج  ،PMIمونومرها و نوع آغازگر و عامل پفزا ،مقدار و نحوه
ترکيب مواد ،دما ،فشار و محيط واکنش بررسی شده است .سپس ،آزمونهای  DSCو  TGAبه منظور
بررسی خواص گرمایی ،آزمونهای استحکام فشاری و  DMTAبرای مطالعه خواص مکانيکی انجام

احمدرضا بهرامیان

شده است .به منظور بررسی ساختار شيميايی اسفنج حاصل ،از نتايج آزمون  FTIRاستفاده شده

است.

محمدحسین نوید فامیلی

واژگان کلیدی
پليایمید،
سنتز،
اسفنج ،PMI
روش شيميايی اسفنجشدن،
خواص فيزيكي
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با توجه به کاربردهای فراوان اسفنجها ،از جمله عايقهای گرمایی و
غشاها تهيه آنها گسترش زيادی يافته است .از اسفنجهایی که به عنوان
عايق گرمایی با خواص مطلوب مکانيکی و خواص ويژه عالی توليد و
استفاده شده است ،اسفنج پلیمتاکريلایمید ( )PMIاست [ .]1اين
اسفنج اولين بار در سال  1970با نام تجاری  Rohacellبه بازار عرضه
شد [ .]2،3اسفنج مزبور تنها سه سال پس از توليد با موفقيت در
صنايع فضايی و هواپيمايی استفاده شد که تا به امروز بيش از 170
کاربرد مختلف در سراسر جهان پيدا کرده است [ .]3شکل  ،1ساختار
این اسفنج را نشان میدهد.
اسفنج  PMIدارای ساختار شبکهای و صد در صد سلول بسته است.
توزيع يکنواخت ماده در سراسر ديوارههای سلول موجب پايداری
ساختاری و خواص مکانيکی عالی آن میشود .از مهمترين خواص
اين اسفنج ،نسبت زیاد استحکام به وزن آن است که به همراه قابليت
زیاد عايقکاری گرمایی ،پتانسيل استفاده از این اسفنج را به عنوان
هسته کامپوزيتهای ساندويچی در صنايع فضايی و هوايی ايجاد
کرده است .اسفنجهای  PMIبه علت دارا بودن گروههای ايميدی،
تحمل دمايی بسيار زیادی دارند .در واقع ،تنها خانواده اسفنجهای
 PMIبه عنوان هسته کامپوزيتهای ساندويچی در دمای باالی
 130°Cرفتار قابل قبولی نشان میدهند [ .]1،5از ديگر خواص اين
اسفنج مقاومت فشاری خزشی ()creep compression resistance
است که در فرایند توليد و ساخت آن حائز اهميت است ،زيرا در
حين پخت ساندويچ ،هسته بايد ترکيبی از گرما و فشار را تحمل
کند .اين ويژگی ،نمایانگر برتری اسفنج  PMIنسبت به ساختارهای
النه زنبوری است که تحمل نيروهای فشاری و عرضی کمی در حين
شکلدهی و پخت دارند [.]6،7
از روشهای تهيه اسفنج  PMIاستفاده از مونومرهای آکریلونیتریل
( ،)ANمتاکريليک اسيد ( )MAAو آکريل آميد ( )AMبهوسیله
پلیمرشدن راديکالی تودهای است .آزوبيسايزوبوتيرونيتريل ()AIBN
به عنوان آغازگر و آميل الکل به عنوان عامل پفزا در سامانه استفاده
میشود.
ساختار مولکولی اسفنج ترپليمر  )PMI) AN/MAA/AMدر شکل 2
نشان داده شده است .ساختار مولکولی اسفنج ترپليمر  PMIشامل
واحدهای آکریلونیتریل ،واحدهای متاکريليک اسيد ،حلقههای ايميد
 6عضوی و حلقههای ايندريد  6عضوی در زنجير اصلی است که
بهوسيله گروههای ايميدی شبکهای شدهاند [ .]4با اصالح گرمایی و
افزايش زمان آن ،گر وههای عاملی باقيمانده نيز واکنش داده و ساختار
مشابهی تشکيل میدهند.
30

(ب)
			
(الف)
شکل ( -1الف) حلقه ايميدی  6ضلعی در زنجير مولکولی اسفنج
 PMIو (ب) عکس  SEMازشکل شناسی اسفنج .]4[ PMI
با انجام عمليات اسفنجسازی در دمای  180°Cعامل پفزا شروع
به تبخير و افزايش حجم میکند که باعث تشکيل سلولها در البهالی
ترپليمر میشود .در حين فرایند اسفنجسازی و اصالح گرمایی،
ساختار مولکولی ترپليمر بهطور عمده تغيير میکند .بهطوري
که ساختار مولکولی به يک ساختار سخت با حلقههای ايميدی
 6عضوی تغيير شکل میدهد که واحدهای متاکريليک اسيد و
آکریلونیتریل باقيمانده در زنجيرهای اصلی با گروههای ايميد
شبکهای شدهاند .افزون بر اين ،گروههای قطبی نيروی زيادی را بين
زنجيرها ايجاد میکند .گاز محبوس در سلولها نيز به افزايش خواص
مکانيکی و مقاومت گرمایی اسفنج کمک میکند [ .]9جدول ،1
خواص مکانيکی و  HDTاسفنج  PMIرا نشان میدهد که در
شرايط مختلف اصالح گرمایي شدهاند.
 HDTاسفنج  PMIاصالح شده بيشتر از  180°Cاست .خواص
مکانيکی و  HDTاسفنج  PMIبا افزايش چگالی افزايش میيابد.
در مقايسه با سایر انواع اسفنجهای پالستيکی کارآمد ،مثل اسفنج
پلیوينيل کلريد شبکهای ( )XPVCيا اسفنج پلیاترايميد (،)PEI
اسفنج  PMIاصالح شده خواص مکانيکی ،مدول و مقاومت
گرمایی بیشتری دارد.
در اين پژوهش ،سنتز اسفنج  ،PMIخواص و اثر پارامترهای
فرایندی و چرخههای گرمادهی روی خواص و رفتار آن به منظور

شکل  -2ساختار مولکولی اسفنج ترپليمر .]8[ PMI

مقاالت علمی

جدول  -1خواص مکانيکی اسفنج .]4[ PMI

)(kg/m3
320
450
750

بدون اصالح
160 ˚C/4h
بدون اصالح
160 ˚C/4h
بدون اصالح
160 ˚C/4h

()˚C

0/7
1/00

21
37

0/35
0/4

7/5
13

0/4
0/45

10
14

180

1/3
1/85

47
78

0/81
1/00

25
34

0/8
0/86

21
27

210

1/82
2/3

78
109

1/42
1/72

42
56

1/09
1/29

35
42

240
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چگالی

شرایط
اصالح

استحکام
کششی
()MPa

مدول
کششی
()MPa

استحکام
فشاری
()MPa

مدول
فشاری
()MPa

استحکام
برشی
()MPa

مدول
برشی
()MPa

HDT

بهبود خواص ،مطالعه و بررسي شده است.

 7-FTSساخت شرکت  Bioradآلمان ،ميکروسکوپ الکترونی
پويشی مدل  XL30با بزرگنمايی تا  105ساخت فيليپس آلمان،
دستگاه آزمون خواص مکانيکی  DMAو دستگاه گرماسنجی
پويشی تفاضلی ( )DSCبرای انجام آزمونهای تعيين مشخصات
نمونهها استفاده شدند.

از روشهای تهيه اسفنج  PMIاستفاده از مونومرهای آکریلونیتریل
( )ANبا فرمول شيميايی  ،CH2CHCNمتاکريليک اسيد ()MAA
با فرمول شيميايی  CH3CH2COOHو آکريلآميد ( )AMبا فرمول
شيميايی  CH2CHONH2با روش پلیمرشدن راديکالی تودهای
است .آزوبيس ايزوبوتيرونيتريل ( )AIBNبا فرمول شيميايی
 )CH3)2CNN2CN(CH3)2به عنوان آغازگر در سامانه مورد استفاده
قرار میگيرد .آميل الکل به عنوان عامل پفزا به کار میرود.
آکریلونیتریل استفاده شده در اين پژوهش ،ساخت کارخانه
 Daejuenegکرهجنوبی با جرم مولکولی  53/06 g/molبود.
متاکريليکاسيد با جرم مولکولی  86/09 g/molو آکریل آميد با
جرم مولکولی  71/07 g/molاز شركت  Merckآلمان تهیه شدند.
آزوبيسايزوبوتيرونيتريل ( )AIBNبا جرم مولکولی 164/21 g/mol
ساخت  Acrosآمريکا و آميلالکل ساخت مرک آلمان با جرم
مولکولی  88/15 g/molاستفاده شد.

روشها

تجربی
مواد

همزن مغناطيسی -گرمایی مدل  RCT Basicساخت شرکت
آلمان به منظور انحالل مواد اوليه و انجام واکنش استفاده شد.
دستگاه آزمون استحکام فشاری  2000 GT-GCSساخت شرکت
 GEO TECHتايوان ،طيفسنج زیرقرمز تبديل فوريه ( )FTIRمدل
IKA

برای تهيه نمونهها ،مواد مطابق جدول  2با هم مخلوط شدند .در
مرحله اول پس از وزن کردن دقيق مواد مورد نظر ،آنها را در يک بشر
کامال مخلوط کرده و اجازه داده میشود تا به مدت حداقل 10 min
با همزن مغناطيسی در دمای حدود  30°Cبا سرعت مناسب هم زده
شده و محلول يکنواختی حاصل شود .بر حسب نوع آزمايش و
برای بررسی اثر ماده اوليه ویژه ،مانند عامل پفزا يا مقدار آغازگر،
میتوان مقدار آن را بر حسب نياز تغيير داد که در مراحل بعد اثر
اين تغييرات بررسی و بحث میشوند.
پس از اينکه تمام مواد بهطور کامل در يکديگر حل شده و
يکنواخت شدند ،محلول حاصل در قالبی از جنس سيليكون ریخته
جدول  -2تركيب مواد اوليه در محلول [.]4
نوع ماده

مقدار
()g

ترکیب
درصد

نقش

آکریلونیتریل
متاکریلیک اسید
آکریل آمید
آزوبیس ایروبوتیرونیتریل
آمیل الکل

12
8
0/4
0/2
0/8

56
37/4
1/87
0/93
3/74

مونومر
مونومر
مونومر
آغازگر
عامل پفزا
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دستگاهها

تهيه نمونهها

مقاالت علمی
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شد .مشاهدات تجربی نشان داد ،افزودن عامل پفزا در مرحله آخر
موجب شفاف شدن محلول و انحالل سريعتر مواد معلق در ترکيب
(شامل آغازگر و آکریل آميد) میشود .برای بررسی اثر آغازگر روی
خواص اسفنج حاصل محلولهايی با مقدار  0/47( 0/1 gدرصد
وزنی) 0/94( 0/2 g ،درصد وزنی) و  1/41( 0/3 gدرصد وزنی)
از آزوبيس و برای بررسی اثر مقدار عامل پفزا روی خواص
اسفنج حاصل ،تعدادی نمونه با مقادير متفاوت آميل الکل ساخته
شد .در اين نمونهها ،عامل پفزا  3/74( 0/8 gدرصد وزنی)،
 5/5( 1/2 gدرصد وزنی) و  1/9 ( 0/4 gدرصد وزنی) انتخاب و
تحت واکنش قرار گرفتند .افزايش يا کاهش سرعت همزن روی
کيفيت اسفنج حاصل اثرگذار است .پس از تهيه نمونههای اوليه و
انحالل کامل مواد در يکديگر دمای حمام آب همزن را میتوان
بين  48°Cتا  60°Cتنظيم کرد .ولی با توجه به حساسيت دمايی
ترکيب ،به علت وجود آغازگر حساس ايزوبيس ،در دماهای بیش
از  50°Cدر قالبهای لولهایشکل در مرحلهای ناگهان دما افزايش
مییابد .در این حالت در مرکز مواد ،که قابلیت تبادل سريع گرما را
ندارد ،تجمع گرمایی انجام گرفته و نمونه تخريب يا غيريکنواخت
میشوند .به طور تجربی ،دمای  48°Cمناسبترين دما براي تهيه
نمونه يکنواخت معین شد .در اين دما حدود  6تا  7روز طول
میکشد که واکنش کامل شده و نمونه يکنواخت حاصل شود.
اسفنجسازی
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ج شدن و اصالح
مرحله نهايی تهيه اسفنج  ،PMIعمليات اسفن 
گرمایی است .پس از آنکه واکنش در مدت زمان مربوط ( 7روز)
در دمای  48°Cکامل و نمونه يکنواخت و شفاف حاصل شد،
نمونهها به طول حدود  3 cmتا  4 cmبريده شدند ،به نحوی که
کمترين تماس مستقيم را با سطح گرمخانه داشته باشند .سپس،
نمونهها در گرمخانه با دمای  180°Cقرار داده شدند .نمونههای
ترکوپليمر  PMIتهيه شده پس از  20 minتا  30 minدر گرمخانه

جــدول  -3چگالــی نمونههــای حــاوی مقاديــر متفــاوت آغازگــر در
دمــای ثابــت .48°C
میانگین چگالی اسفنج

زمان تکمیل واکنش

()g

()wt%

( )g/cm

()min

0/1
0/2
0/3

0/47
0/94
1/41

0/62
0/65
1
-

بیش از  8روز
حدود  7روز
1
-

مقدار آغازگر

3

 -1به دلیل تخریب ،دادهای حاصل نشد.

به اسفنج  PMIتبديل میشوند .نمونهای از اسفنج حاصل در شکل 3
قابل مشاهده است.

نتايج و بحث
تغيير پارامترهای فرایندی و آثار آن روی سامانه واکنش

در اين مرحله با تغيير مقدار آغازگر و ثابت نگهداشتن بقيه شرايط،
همانطور که در بخش تهيه نمونهها توضيح داده شد ،نمونههايی
با مقدار آغازگر  0/47( 0/1 gدرصد وزنی) 0/94( 0/2 g ،درصد
وزنی) و  1/41( 0/ 3 gدرصد وزنی) تهيه شدند .در طول انجام
واکنش مشاهده شد ،نمونههای با مقدار آغازگر بيشتر ( 1/41درصد
وزنی) به دما بسيار حساستراند و دمای واکنش با سرعت بسيار
زيادی افزايش میيابد .این افزایش دما بهحدی است که واکنش از
کنترل خارج شده و حتی نمونهها تخريب میشوند .در مجموع،
مشاهدات حاکی از اين بود که مقدار آغازگر تنها بر سرعت و
زمان واکنش اثر میگذارد و روی خواص اسفنج حاصل اثر خاصی
ندارد .در جدول ،3چگالی نمونههای حاصل در مقادير متفاوت
آغازگر در دمای ثابت  48°Cدر اين مرحله آمده است.
تغيير مقدار عامل پفزا ،که در اين سامانه آميل الکل است ،نيز
بررسی شد .اثر تغييرات عامل پفزا روی چگالی اسفنج مشاهده
شد .مقادير مختلف آميل الکل و چگالی اسفنج حاصل در جدول 4
آورده شده است.
تغييرات دماي سامانه واکنش

شکل -3دو قطعه از اسفنج  PMIساخته شده.
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به منظور بررسي اثر دماي سامانه واكنش بر خواص اسفنج،
نمونههای يکسانی از محلول مورد نظر ساخته و در دماهای ثابت
 56 ،54 ،48و  58°Cدر حمام آب قرار داده شد .نمودار تغييرات
دماي توده با زمان در شکل  4نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،با افزايش دمای حمام سرعت

مقاالت علمی

جدول  -4مقادير آميل الکل (عامل پف زا) و چگالی نمونه حاصل.
()wt%

()g/cm3

1
2
3

5/5
3/75
1/9

0/65 – 0/5
0/75 – 0/6
0/9 – 0/7

انجام واکنش به سرعت افزايش میيابد .در دمای  54°Cتقريب ًا پس از
 170 minدما به بيشترين مقدار خود يعنی  100°Cمیرسد ،سپس با
سرعت يکسان کاهش میيابد .پس از گذشت  ،100 minدما شروع
به افزايش میکند .دمای محلول پس از گذشت حدود ،155 min
شروع به افزايش ناگهانی کرده و با شيب زيادی به بيشترين
مقدار خود میرسد .در دمای  56°Cتقريب ًا پس از ،105 min
دمای واکنش شروع به افزايش میکند و در حدود  115دقيقه به

پيکها افزايش مييابد .ولی اکثر پيکها در همان روز اول واکنش
تشکيل شده است .با افزايش زمان گرمادهی پيکها شديدتر و
واضحتر شده است .اين پيکها در فاصله طول موج  0 cm-1تا cm-1
 4000است .گروه عاملی  -O-Hدر حدود  950 cm-1خود را نشان
میدهد .با افزايش زمان واکنش ،به علت واکنش ( )1در شکل6
شدت پیک آن کاهش میيابد .پيک مربوط به گروه عاملی C-N-C
در حدود  1200 cm-1ظاهر میشود و با افزايش زمان واکنش به
علت واکنش ( )2و تشکيل گروه یادشده شدت آن در نمودار FTIR
واضحتر ميشود .پيک ديگری از  -O-Hدر حدود 1450 cm-1
وجود دارد که ناشی از وجود واحدهای متاکريليکاسيد است که در
طول واکنش شدت آن کاهش میيابد .گروه عاملی  C=Oدر حدود
 1700 cm-1دیده میشود و تغيير خاصی مشاهده نمیشود .گروه
عاملی  CºNدر طول موج  2250 cm-1نمايان میشود و در طول
واکنش به علت واکنش ( )4تقريبا کاهش شدت پيک را خواهيم
داشت.

پيوندها و ساختار شيميايی

به منظور بررسی نوع پيوندها و ساختار شيميايی اسفنج ساخته شده و
مقايسه آن با واکنشهای احتمالی ،از تحليل آزمون  FTIRاستفاده
شد .براي اين منظور سه نمونه با شرايط يکسان از ترکيب درصد
مونومر ،آغازگر و عامل پفزا ،شرايط دمايی و اتمسفر و نحوه
همزدن تحت واکنش قرار گرفتند .يکی از نمونهها پس از يک روز،
دومی پس از سه روز و ديگری بعد از کامل شدن واکنش يعنی
حدود هفت روز و انجام عمليات اسفنجسازی مورد آزمون FTIR
قرار گرفتند .نتايج اين آزمونها در شکل  5آورده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،با افزايش دمای واکنش شدت

شکل  -5نمودار  FTIRدر زمانهای مختلف در حين واکنش (پس
از يک ،سه و هفت روز).
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بيشترين مقدار خود يعنی  105°Cمیرسد.
در دمای  58°Cواکنش پس از  30 minشروع به افزايش ناگهانی
میکند و در حدود  50 minبه بيشترين مقدار يعنی حدود 112 min
میرسد .اما در دمای  ،48°Cافزايش دما پس از حدود 210 min
آغاز میشود و در  250 minبه بيشترين مقدار يعنی دمای حدود
 58°Cمیرسد .پس از آن دما کاهش مییابد و اتمام کامل واکنش
حدود هفت روز بهطول میانجامد .به طور کلی مشاهده شد ،در
دماهای زیاد با افزايش کمی در مقدار گرما تغيير زيادی در شيب
افزايش دمای واکنش رخ میدهد و بيشترين دما قابل دستيابی
است.
با توجه به اين نمودار ،به منظور دستيابی به کيفيت و يکنواختی
بيشتر کوپليمر و اسفنج نهايی دمای  48°Cقابل کنترلتر است و به
عنوان دمای انتخابی در بقيه مراحل کار قرار گرفت.

شکل  -4نمودارتغييرات دمای پلیمرشدن تودهای بر حسب زمان
در دماهای  54 ، 56 ، 58و .48°C

بررسی اثر پارامترهای فرایندی بر خواص اسفنج ...

نمونه

مقدار آمیل الکل

دامنه چگالی

مقاالت علمی
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شکل  -6واکنشهای شيميايی احتمالی حين پخت (واکنشهای  1تا .]10[ )4
پايداری و مقاومت گرمایی
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برای بررسی پايداری و مقاومت گرمایی و نقاط انتقال دماي
نمونههای ساخته شده از آزمون  DSCاستفاده شد .نمودار DSC
بهدست آمده از نمونه اسفنج  PMIدرشکل  7دو پيک مشخص
در دماهای  122و  179°Cدارد .علت پيک گرماده در 179°C
احتماال واکنشهای چرخشی درون مولکولی است (واکنشهای
( )1تا ( .))4علت پيک حدود  122°Cهم میتواند ناشی از مقادير
باقيمانده آغازگر و مونومر در سامانهباشد .برای بررسی تغيير وزن و

شکل  -7نمودار  DSCتا دمای .200°C
34

تجزيه گرمایی از آزمون  TGAاستفاده شد که نتايج آن در شکل 8
آمده است .در نمودار  TGAهم افت شديد وزنی در  300°Cديده
میشود .پيک کوچکی هم در حدود  175°Cحاصل شده است که
دليل آن را میتوان واکنشهاي منجر به کاهش وزن (واکنشهای
( )1و ( ))2دانست.

شکل  -8نمودار  DSCو  TGAاز نمونه ترکوپليمر  PMIساخته
شده.

مقاالت علمی

بررسی مقدار استحکام و انعطافپذيری

شکل  -10نمودار تغييرات استحکام فشاری با چگالی.

شکل  -11تغييرات مدول با چگالی.
در شکل  ،10تغييرات مقدار استحکام فشاری با چگالی برای 12
نمونه رسم شده است .همانطور که دیده میشود ،با افزايش چگالی
استحکام فشاری نيز افزايش يافته است .بيشترين مقدار حدود 130 MPa
برای نمونه با چگالی  1/2 g/cm3و کمترين مقدار برای نمونه با
چگالی 0/72 g/cm3معادل  28 MPaاست .در شکل  ،11تغييرات
مدول با چگالی نمونهها رسم شده است .در اين نمودار نيز روند
کلی مدول افزايشی است و با افزايش چگالی مدول هم افزايش
میيابد.
در شکل  ،12نمودار حاصل از آزمون  DMTAاز دمای محيط تا
 190°Cبراي اسفنج با چگالی  0/5 g/cm3آمده است .اين آزمون در
سه فرکانس متفاوت انجام شده است.
با توجه به هردو شکل دیده میشود ،با افزايش دما( E' ،مدول
ذخيرهای) مرتب ًا در حال کاهش است و کشسانی ماده در دمای
حدود  95°Cافت شديدتری پيدا میکند .ولی( E'' ،مدول اتالفی)
يا بخش گرانرو ماده تا دمای حدود  100°Cافزايش نسبی يافته و

شکل -12نمودار  DMTAاز اسفنج  PMIبا چگالی  0/5 g/cm3در
فرکانس  5 ،1و .10 Hz
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به منظور بررسی مقدار استحکام و انعطافپذيری و ارتباط آن با
چگالی اسفنج  ،PMIاز آزمون استحکام فشاری DMA ،و DMTA
استفاده شد .نتايج اين آزمونها در شکلهای  9تا  12آورده شده
است .از بين  15نمونه با چگالیهای متفاوت ،نمودار تنش -کرنش
چهار نمونه در شکل  9مشاهده میشود .با افزايش چگالی از نمونه
يک تا چهار مقدار تنش پیش از شکست نمونهها افزايش يافته و
مقدار انعطافپذيری آنها کاهش ميیابد .براي مثال ،نمونه  1با
چگالی حدود  0/4 g/cm3در کرنش  4%پس از تحمل تنش 22 MPa
دچار شکست شده که باعث توقف افزايش تنش شده است.
پس از کرنش  15%به علت افزايش تراکم اسفنج ،تنش شروع به
افزايش یافتن میکند .اين روند در سایر نمونهها نيز اتفاق میافتد.
در نمونه  2با چگالی  0/5 g/cm3در کرنش  5%و تحمل تنش
حدود  62 MPaافت تنش اتفاق میافتد .همچنين ،در نمونه  3با
چگالی  0/6 g/cm3و نمونه  4با چگالی  0/7 g/cm3پس از کرنش
حدود  10 %و تنش حدود  100و  ،125 MPaافت تنش اتفاق
میافتد.

بررسی اثر پارامترهای فرایندی بر خواص اسفنج ...

شکل  -9نمودار تغييرات تنش فشاری با کرنش برای  4نمونه.

مقاالت علمی
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سپس در اين دما کاهش شديدی میيابد .در نتيجه اسفنج تهیه شده،
افت شديدی در خواص را در دمای  100°Cنشان میدهد .با توجه
به  tan dدر دمای 160°Cاسفنج در نرمترين شرايط قرار دارد و
دمای مناسبی برای عمليات اسفنج شدن است.

نتيجهگيری
اسفنج  PMIبا استفاده از مونومرهای آکریلونیتریل ،متاکريليکاسيد و
آکریلآميد ،آغازگر آزوبيسايزوبوتيرونيتريل و عامل پفزای
آميلالکل به روش پلیمرشدن راديکالی تودهای تهيه شد .آزمون

 ،FTIRواکنش بين گروههای عاملی مونومرها را در طول واکنش
تاييد کرد .رفتار واکنش در برابر تغيير در مقدار آغازگر تنها تغيير
سرعت واکنش و در مواردی کاهش کيفيت کوپليمر حاصل بود.
تغييرات دمايی سامانه واکنش نيز رفتاری مشابه تغيير آغازگر
داشت ،با اين تفاوت که واکنش قابل کنترلتر بود .محيط واکنش
به اکسيژن بسيار حساس بوده و جايگزينی هوا با گازهای بیاثر در
محيط واکش بسيار مهم است .تغيير در مقدار عامل پفزا موجب
تغيير در چگالی اسفنج حاصل شد ،به طوري که افزايش عامل
پفزا باعث کاهش چگالی و کاهش استحکام کششی ،مدول و
کشسانی و افزايش انعطافپذيری و اندازه دهانه سلول اسفنج شد.
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