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وله نانولتقویت شده با اورتان شکلی نانوکامپوزیت پلیرفتار حافظه  بررسی

 (SMPU/CNTکربنی)

 2, سمانه صاحبیان سقی1امیرحسین ابراهیمی

 چکیده

نانولوله  تقویت شده با( TPUاورتانِ ترموپالستیک)شکلی, با زمینه پلیدر این پژوهش نانوکامپوزیت های پلیمری دارای حافظه 

( و به کمک مخلوط solution castingگری حاللی)روش ریخته به(, ساخته شد. فیلم های نانو کامپوزیتی, CNTکربنی)

اصالح سطحی  های اولیه تحت فرایند CNT( تهیه شد. در این پژوهش mechanical melt mixingمکانیکی)-شدن ذوبی

مورد بررسی قرار  TPUدر زمینه  CNTو همچنین تاثیر ان بر کیفیت توزیع  CNTو اثر اصالح سطحی بر خواص  هقرار گرفت

ریزی شده, تحت تغییرشکل قرارگرفته و خواص در دماهای مختلف و طبق پروفیل دمایی برنامه ی مذکورکامپوزیت هاگرفت.  نانو

ها بر میکرو ساختار نانو کامپوزیتی CNTپذیری بی شد. همچنین تاثیر درصد وزنی و میزان توزیعیاداری ان ها مشخصهحافظه

شکلی باالتر از ها درصد بازیابی داری مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج ازمایشگاهی بدست امده, نانوکامپوزیتو خواص حافظه

داری , درصد بازیابی شکلی باالیی در تمامی چرخه های حافظهTPU/CNTگذارند. نانوکامپوزیت , از خود به نمایش می95%

دهد. در نهایت, مطالعه در زمینه, از خود نشان می CNTتوزیع همگن و یکنواخت  به از خود نشان داده و بازیابی سریعی با توجه

خالص در دمای  TPUباالتری را نسبت به  شکلی و سرعت بازیابی داریحافظه داری نانوکامپوزیت ذکر شده, قابلیتاثر حافظه

 تحریکی معین, نشان داد.

 .اورتان ترموپالستیکداری, بازیابی شکلی, نانوکامپوزیت, نانولوله کربنی, پلیحافظهلمات کلیدی: ک
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  مقدمه -1

پاسخگویی , مواد هوشمند بوده که دارای قابلیت تشخیص, پردازش و 3منظورهای از مواد چندگروه ویژه     

ای از مواد مهندسی معرفی کرد که توان مواد هوشمند را دستهباشند. به عبارتی میبه محرک خارجی می

باشند. دارای توانایی تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی خود, با تشخیص و پاسخگویی به شرایط محیطی می

به  مذکور ره کرد. پاسخگویی  مواداشا (SMM)4شکلیتوان به مواد دارای حافظهاز جمله مواد هوشمند می

[. 1,2کند]محرک خارجی اعمالی با تغییر شکل همراه بوده که در طی تغییر, شکل اولیه خود را بازیابی می

-, پلیمرهای حافظه(SMA)5دارشکلی دارای انواع متعددی از جمله الیاژ های حافظهمواد دارای حافظه

-و هیبرید های حافظه (SMC)8دارامیک های حافظه, سر(SMG)7دار, ژل های حافظه(SMP)6دار

شکلی با توجه به ویژگی های در سال های اخیر پلیمر های دارای حافظه[. 3-6]باشندمی (SMH)9دار

تولید , دمای انتقال قابل  کم ای همانند سبکی و چگالی کم, قابلیت بازیابی شکلی باال, قیمتبرجسته

-را به خود جلب کرده از محققین توجه بسیاری ,تنظیم, قابلیت پردازش اسان و زیست سازگاری خوب

که محرک خارجی معینی  ها قادر به بازیابی شکل اولیه خود, از شکل ثانویه اعمالی, هنگامیSMP[. 7,8اند]

[, میدان 10,11توانند الکتریسیته]خارجی اعمالی می [. محرک های3,9باشند], میمی شودها اعمال به ان

ها تحریک بواسطه اعمال حرارت یا ترین ان[,... باشند, که رایج14,15[, نور]12,13مغناطیسی]

ها کاربرد های بسیاری در زمینه های گوناگون SMPباشد. با توجه به خواص ذکر شده, [ می16,17گرمایش]

[, محرک های 20[, مواد خودترمیم]19کاربرد های زیست پزشکی] [,18از جمله پوشش های هوشمند]

شوند, دارای مزایایی همچون ها مقایسه میSMAها با SMP[ دارند. هنگامیکه 22فضا]-[ و هوا21هوشمند]

قابلیت بازیابی کرنش های باالتر, تغییرشکل تحت تنش های کمتر و قابلیت تغییرشکل االستیک باال 

ها دارای ضریب انبساط حرارتی باال, به همراه استحکام و سفتی به مراتب SMPفی باشند, اما از طرمی

-می SMPباشند, عواملی که سبب محدودیت گسترش کاربرد های ها میSMAکمتر نسبت به 

 [. لذا برای فائق امدن بر این محدودیت ها و بهبود 3,8,23,24شود]
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2SiO[25 ,]4O3Fe[12 ,]ای همچون از فاز های ثانویه , در کنار خواص مکانیکی ان,SMPداری خواص حافظه

شود. با اضافه [ و... استفاده می28,29(]CNT)10های کربنی[, نانولوله27]3O2Al[, 27,26رس]نانوذرات خاک

(, خواص مذکور بهبود SMPC)11شکلیو تشکیل کامپوزیت پلیمری دارای حافظه SMPشدن فاز ثانویه به 

ها به دلیل خواص فیزیکی عالی همچون هدایت حرارتی و الکتریکی, در کنار CNTیابند. در این میان, می

[. 30,31استحکام و مدول یانگ باال, حائز اهمیت بوده و توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است]

 Wangه است. به عنوان مثال, انجام شد SMPبه  CNTتاکنون تحقیقات بسیاری به منظور بررسی تاثیر افزودن 

شود اندازی میتحریک الکتریکی راهشکلی که بواسطه دارای حافظه CNTاورتان/و همکارانش, نانوکامپوزیت پلی

به فیلم کامپوزیتی, مقاومت الکتریکی تا  CNTالیه  50با اضافه شدن . نتایج انها نشان داد که را سنتز کردند

Ω/sq28.7 یابد. همچنین پایداری دمایی کامپوزیت با تغییر تعداد الیه های کاهش میCNT  ,قابل تنظیم بوده

یابی به نرخ پلیمری, امکان دست در محل معین در زمینه CNTبطوریکه با تعبیه تعداد معینی از الیه های 

همکارانش در مورد  و Lioچنین طبق نتایج حاصله از پژوهش [. هم11گردد]بازیابی شکلی مورد نظر فراهم می

به  CNT(, با اضافه شدن C25°مشخص شد که در دمای اتاق) CNTداری نانوکامپوزیت اپوکسی/اثر حافظه

یابد, این در ای افزایش می( به طور قابل مالحظهmσ( و استحکام کامپوزیت)Eعنوان فاز ثانویه, مدول یانگ)

در مقادیر  CNTیابد. همچنین مشخص شد که با اضافه شدن ( کاهش میbεحالی است که کرنش شکست)

((, هر سه مشخصه مکانیکی ذکر gT) نزدیک به دمای انتقال) C°90درصد وزنی در دمای  75.0کم, به میزان 

( به SMPU)12شکلیها, پلی اورتان دارای حافظهSMP[. در میان بسیاری از انواع 32یابند]شده افزایش می

ها ای انقطعه-ای نظیر فرایند سنتز ساده و قابلیت پردازش باال که از ساختار فازیجستهدلیل ویژگی های بر

اورتان, متشکل از فاز های سخت و نرم ای پلیاند. کوپلیمر قطعهشود, بسیار مورد توجه قرار گرفتهناشی می

کنش های قطبی, پیوند بر هم کنند. فاز سخت, که ناشی ازها نقش متفاوتی را ایفا میبوده که هر کدام از ان

باشد, به عنوان فاز ثابت عمل می کند؛ درحالیکه فاز نرم, حاصل های هیدروژنی و بلورینگی در ناحیه سخت می

کند و موجب پیدایش اثر پذیر عمل میاز تحرکات مولکولی در حالت الستیکی بوده و به عنوان فاز برگشت

به عنوان  ,ایقطعه-اورتان ترموپالستیک دارای ساختار فازیوهش پلیدر این پژ [.33-35گردد]شکلی میحافظه

توزیع پذیری به منظور افزایش قابلیت  ,های اولیه CNTزمینه نانوکامپوزیت مورد استفاده قرار گرفت. همچنین 

گری تحت اصالح سطح قرار گرفتند. به منظور ساخت نانوکامپوزیت مورد نظر, از روش ریخته ,در زمینه پلیمری

مکانیکی استفاده شد. این روش نسبت به پلیمریزاسیون درجا فرایند -حاللی به کمک مخلوط شدن ذوبی

این در حالی است که روش پلیمریزاسیون درجا تنها باشد, تری داشته و در مقیاس بزرگ قابل استفاده میساده
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ها مورد ارزیابی قرار گرفت. CNTح سطحی , کاربرد دارد. در ادامه اثر بخشی فرایند اصالدر مقیاس ازمایشگاهی

 .ازیابی شکلی مورد بررسی قرار داده شدها در زمینه پلیمری و تاثیر ان بر قابلیت و سرعت بهمچنین توزیع ان

 مواد و روش تحقیق -2

 مواد -2-1

, 60nm-40( به عنوان فاز ثانویه با قطر خارجی sMWCNT)13های چند دیواره CNTدر این پژوهش از         

)چین( تهیه شد, استفاده گردید. همچنین  Nanolin شرکتکه از %95و با خلوص بیش از  15µm-5طول 

 Carloاز  284.47و وزن مولکولی  C°69, دمای ذوب 410977( با کد مشخصه SAاستئاریک اسید)

Erba14اورتان ترموپالستیک)فرانسه( خریداری شد. گرانول های پلی(TPU ) استر و نرخ از نوع پلیاُل با پلی

( تهیه شد. ساختار TPUCOتایوان ) PUبلورینگی بسیار سریع, به عنوان زمینه نانوکامپوزیت از شرکت 

به عنوان حالل, از شرکت % 99همچنین تولوئن با خلوص [. 36قابل مشاهده است] 1 شکل در PUشیمیایی 

 مرک )المان( تهیه گردید.

 

 اورتانای پلی: ساختار شیمیایی کوپلیمر قطعه1شکل 

 (15دار کردن با استئاریک اسید)اسید شویی و عامل CNTسازی آماده -2-2

های اولیه, دارای ناخالصی هایی همچون کربن امورف,کاتالیست های فلزی و ذرات CNTکه به دلیل ان          

ها CNTدهند. در این پژوهش اصالح سطح قرار میسطحی ها را تحت فرایند های اصالح باشند, انگرافیت می

. برای این [40حبیان و همکارانش انجام گرفت]ها مشابه با گزارش صادار کردن انبا فرایند اسیدشویی و عامل

توزیع شدند. مخلوط حاصله در حمام ( 68Wt%)غلیظ 3HNOاز  50mlدر داخل MWCNTs (g0.1 )منظور 

دمای محیط, توسط امواج فراصوت به منظور بهبود توزیع پذیری قرار گرفت. در ساعت در  2اب, برای مدت 

تصفیه و چندین  زده شد. بعد از ان مخلوط,ساعت در دمای مشابه هم 2مرحله بعد, مخلوط حاصله برای مدت 

ستشو اب ش PH, شست و شو داده شد, تا عوامل اسیدی از نمونه حذف شده و یا اینکه یونیزهاب دی بامرتبه 
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خشک گردید. در مرحله بعد به  C°90روز در دمای بازه شده, برای مدت یک شبانه MWCNTsگردد.  6 برابر

دقیقه با استفاده از حمام  60در استون برای مدت  SA ,16CNTs-oxبا  MWCNTsدهی منظور پوشش

زده شد. سپس دو محلول به استون اضافه و هم C°80در دمای  SAالتراسونیک, مخلوط شد. همچنین پودر 

مخلوط حاصله تا دمای  زده شدند.ساعت هم 4 برای مدت C°80اماده شده به یکدیگر اضافه شده و در دمای 

های حاصله با  MWCNTباقی مانده,  SAمحیط سرد شد و بوسیله کلروفرم استخراج شد. به منظور حذف 

تصفیه و شست و شو با استون, نمونه ها به گزان مجدد شست و شو داده شدند. پس از ههگزان و یا سیکلو

 تحت خال خشک شدند.  C°80مدت یک شبانه روز در دمای 

 سنتز نانوکامپوزیت -2-3

-به کمک مخلوط شدن ذوبی 17گری حاللیجهت ساخت نانوکامپوزیت مورد نظر, از روش ریخته         

ساعت در دمای  4 به همراه حالل تولوئن برای مدت TPUاستفاده شد. برای این منظور گرانول های  18مکانیکی

100°C با یکدیگر مخلوط شدند. در پایان این مرحله,  استیرر-پلیتبه کمک هاتCNT  های توزیع شده به

( در حالل تولوئن, به محلول پلیمری اضافه گردید. FAPAN 400 Rکمک دستگاه التراسونیک پروبی )مدل 

در دمای دقیقه  15در زمینه پلیمری, پس از انکه دو محلول برای مدت  CNTجهت افزایش یکنواختی توزیع 

100°C  ,قرار ه التراسونیک پروبی دقیقه در دستگا 15حاصله برای مدت  مخلوط با یکدیگر مخلوط شدند

 TPUزده شد. در این مرحله استیرر هم-پلیتدقیقه به کمک هات 15گرفت. مخلوط حاصله مجددا برای مدت 

گری شد. , درون قالب ریختهCNTاز  5 و 2, 1, 0.5خالص و نانوکامپوزیت های ایجاد شده در درصد های وزنی 

ساعت در دمای محیط و پس از ان جهت  24به منظور حذف تولوئن از ساختار پلیمری, قالب ها برای مدت 

 داری شدند. ساعت, نگه 3 برای مدت C100°حذف کامل حالل, در آون تحت خالء, در دمای 

  یابیمشخصه -2-4

, توسط SMPU/CNTدر داخل زمینه پلیمری, با مشاهده مورفولوژی سطحی نانوکامپوزیت  CNTتوزیع       

انجام شد. الزم به  Kv20دهنده (, تحت ولتاژ شتابLEO 1450VP, 19SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی)

طال بر  21با کند و پاش سطح شکست, .شد 20برودتی شکستهذکر است که نمونه قبل از انجام ازمون, بصورت 
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دهی قرار روی سطح ان, به منظور جلوگیری از تجمع بار سطحی و ایجاد تصویر با وضوح باالتر, تحت پوشش

(, تحت Shimadzu-DSC60)22, با استفاده از انالیز گرماسنجی روبشی افتراقیTPUگرفت. خواص حرارتی 

کوئنچ شد و سپس با نرخ گرمایش  C°50-( تا دمای mg10محیط نیتروژن تعیین شد. نمونه)در حدود 

20°C/min  250تا دمای°C داری حرارت داده شد. خاصیت حافظهSMP ها, به کمک کمیت های فیزیکی نظیر

gT ,dT, sT  وrT ی تغییرشکل, دمای انبارش و ای, دماشود, که به ترتیب بیانگر دمای انتقال شیشهتعیین می

شود و باشد, تغییر شکل داده می gTتواند باال و یا زیر , که میdTابتدا در  SMPباشد. دمای بازیابی شکلی می

حرارت  rTتثبیت و سپس به منظور بازیابی شکلی تا دمای  sTپس از ان شکل موقتی ایجاد شده در دمای 

 بازیابی-داری تاشدگیازمون حافظه انجام , باSMPU/CNTداری نانوکامپوزیت شود. خواص حافظهداده می
باشد. یابی میوسیله ثبت زاویه خمش قابل دستداری, به[. بر طبق  ازمون, خواص حافظه37بررسی شد]23

ضخامت( تهیه ×عرض×)طول µm150×cm0.5×cm1مستطیل شکل, به ابعاد  برای این منظور, تعداد ده نمونه

در امدند. پس از ان نمونه ( 2شکل شکل) Lخم شده و به حالت  90°به میزان  C°80=dTگردید که در دمای

( کوئنچ شدند. در این مرحله به منظور بررسی تاثیر دما بر میزان و سرعت بازیابی C°0=sTها در حمام اب یخ )

قرار گرفتند. الزم به ذکر است که  C°80و  C°45 , داخل اب به دمایrTشکلی, نمونه ها در دو دمای متفاوت 

تکرار شد و فرایند بازیابی شکلی بوسیله دوربین  چرخه 10داری برای هر یک از نمونه ها به تعداد ازمون حافظه

به  iθ وtθاستفاده شد, که  1میزان بازیابی شکلی از فرمول شماره  دیجیتالی ضبط گردید. به منظور تعیین

باشد. همچنین می sTر هر لحظه و زاویه نمونه تا شده پس از باربرداری در دمای ترتیب زاویه بازیابی شده د

rR باشند. می رخ بازیابی شکلیمعرف ن 

1) 

𝑅𝑟% =
𝜃𝑡 − 90

(180 − 𝜃𝑖) − 90
× 100 

 

                                                 
22 Differential scanning calorimetry 

23 memory test deploy shape-fold 
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    داریبه منظور انجام ازمون حافظه Tgشکل شده در باالتر از دمای  L: فیلم پلیمری 2شکل 

 نتایج و بحث -3

 میکروساختار نانوکامپوزیت -1-3

یابی به زمینه پلیمری اضافه شد و مشخصه 5 و 2, 1, 0.5در درصد های وزنی  CNTدر این پژوهش         

SEM  به منظور مشاهده کیفیت توزیعCNT ها در زمینه پلیمری, با شکست ترد فیلم کامپوزیتی, با استفاده

در زمینه پلیمری, یکی از مهمترین عوامل ساخت نانوکامپوزیت ها  CNTاز نیتروژن مایع, انجام گرفت. توزیع 

ها,  منجر بین ان مطلوبها در زمینه و ایجاد برهمکنش CNTباشد. توزیع همگن و یکنواخت با کارایی باال می

مربوط به شکست ترد  SEMتصاویر  3[. شکل 32,38]شودبه بهبود خواص مکانیکی, حرارتی و الکتریکی 

شود, طور که در تصویر مشاهده میهمان دهد., در دو بزرگنمایی متفاوت نشان میSMPU/CNTنانوکامپوزیت 

در زمینه پلیمری بوده و  CNT طلوبباشد, که بیانگر توزیع مها میCNTنقاط روشن انتهای شکسته شده 

کند. کامال واضح را اشکار می پلیمری و زمینه کربنی گستردگی و وسعت مساحت فصل مشترک میان نانولوله

( توانایی CNTs-oxهای اصالح سطح شده)CNTها بصورت همگن در زمینه توزیع شده و CNTاست که 

وانایی به افزایش برهمکنش های شیمیایی و پیوند اند. این تپذیری باالیی را از خود به نمایش گذاشتهتوزیع

ox-شود. توزیع همگن های اصالح سطح شده و زمینه پلیمری, نسبت داده میCNTهای هیدروژنی, میان 

CNT طور که در تصویر گردد. همانها, به جای زمینه میدر زمینه, منجر به افزایش انتقال بار اعمالی به ان

اند, ها شکسته و تنها بخش کوچکی از ان ها از زمینه بیرون کشیده شدهCNTه شود, قسمت عمدمشاهده می

 باشد. می TPUو  CNTکه بیانگر چسبندگی قوی فصل مشترک میان 
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 در دو بزرگنمایی متفاوت SMPU/CNTنانوکامپوزیت % وزنی 1مربوط به نمونه  SEM: تصاویر 3شکل 

 خواص حرارتی  -2-3

کند, یکی از ای به الستیکی تغییر پیدا می( که در ان رفتار ماده از حالت شیشهgTای)دمای انتقال شیشه

در این  دمای دگرگونی بوده که gTها, SMPباشد. در ها میو نانوکامپوزیت ان SMPمهمترین مشخصه های 

[. لذا در این 38شود]( اغاز میSME)24شکلیدما مدول به میزان قابل توجهی کاهش یافته و رفتار حافظه

, با استفاده از ازمون گرماسنجی روبشی SMPU/CNTو  SMPUداری پژوهش, پیش از بررسی رفتار حافظه

تا  -C°50, از دمای C/min°20تعیین شد. برای این منظور نمونه ها با نرخ گرمایش ثابت  gT(, DSCافتراقی)

                                                 
24 Shape memory effect 

 اورتان ترموپالستیکبرای پلی  DSC: ترموگرام 4شکل 
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250°C ترموگرام بدست امده از ازمون   4گرم شدند. شکلDSC  را برایTPU طور ماندهد. هخالص, نشان می

طبق مطالعات انجام گرفته, با اضافه شدن  .شودتعیین می C°=65gTشود, مشاهده می DSCکه در منحنی 

ای, به علت برهمکنش های مولکولی میان فاز پلیمری, دمای انتقال شیشه زمینهفاز ثانویه)نانولوله/ ذره( به 

فاز ثانویه و -ثانویه و زمینه, تغییرات شیمیایی احتمالی صورت گرفته در پلیمر در نزدیکی فصل مشترک پلیمر

 [.10-14-29-39یابد]زنجیره های مولکولی در اثر حضور فاز ثانویه, افزایش میمحدود شدن تحرکات 

 

 شکلیرفتار حافظه -3-3

ها با تکیه بر انتقال حرارت از محیط خارجی SMPترین شیوه های راه اندازی تحریک حرارتی یکی از رایج       

شکلی با تحریک حرارتی و با توجه به دو [. در این پژوهش نیز رفتار حافظه 41باشد]فعال می-گرما SMPبه 

, مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تمامی نمونه 25معیار توانایی حافظه شکلی و سرعت حافظه شکلی

تحریک تحت   gT-20و  20gT+در دو دمای متفاوت  5 مطابق شکل ,بازیابی-ها با استفاده از ازمون تاشدگی

   گرفتند. حرارتی قرار

 

 CNT% وزنی از 1, برای نمونه کامپوزیتی  C°80و  C°45داری در دو دمای : انجام ازمون حافظه5شکل 

                             

                                                 
25 Shape recovery ratio 
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باشد, نمونه کامپوزیتی به نرخ می C°80که دما برابر با شود, هنگامیمشاهده می 5 در شکل طور کههمان

نشان  6تاثیر دما بر نرخ بازیابی شکلی در شکل کند. ثانیه دست پیدا می 20 مدت زماندر % 100 بازیابی شکلی

 یابی به بازیابی شکلی( برای دستgT)کمتر از C°45همین نمونه در دمای  , 6 با توجه به شکلداده شده است. 

مورد استفاده به  TPUای قطعه-ثانیه نیاز دارد. با توجه به ساختار فازی 170 , به زمانی تقریبا برابر با80%

-پذیری و افزایش تحرکات زنجیره ها در فاز نرم یا برگشت, ماده به علت انعطاف C°80عنوان زمینه, در دمای 

باشد, لذا مدول به مقدار قابل توجهی کاهش یافته و رفتار حافظه شکلی پذیر, دارای االستیسیته باالیی می

(, انعطاف پذیری و جنبش زنجیره gT)دماهای پایین تر از  C°45دمای  شود. این درحالی است که درنمایان می

شود. جالب توجه است که ها بسیار محدود بوده, که موجب بازیابی کمتر و کندتر نسبت به حالت قبل می

کامل , در مدت چند ثانیه قادر به بازگشت به شکل اولیه خود و بازیابی gTنمونه تحت ازمون, در باالتر از دمای 

که دما کمتر از هنگامیباشد. الزم به ذکر است شکلی باالی نمونه می دهنده توانایی حافظهباشد, که نشانمی

65°C باشد.باشد, نمونه قادر به بازیابی شکلی کامل نمیمی 

 

 CNT% وزنی از 1برای نمونه کامپوزیتی : تغییرات نرخ بازیابی شکلی با توجه به زمان, در دو زمان متفاوت 6شکل 

داری برای هر یک از نمونه ها, به منظور بررسی تاثیر خستگی در اثر تکرار همچنین ازمون حافظه          

 10 شکلی, برایشکلی و تاثیر ان بر سرعت حافظهچرخه های متوالی, بر توانایی تکرارپذیری فرایند حافظه

دهد. نشان می 10 و 5, 3, 1 یرات زاویه بازیابی شده با زمان را برای چرخه های, تغی7مرتبه تکرار شد. شکل 

, نمونه تقریبا در تمامی چرخه CNTوزنی از  %1 پس از انجام چرخه های ترمومکانیکی متوالی بر روی نمونه

ثانیه مشاهده  20 ای پس ازمانده قابل مالحظهگذاشته و کرنش باقی ها, بازیابی کامل را از خود به نمایش
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تواند در نتیجه حضور نیروی مقاوم خارجی و مانده در پایان هر چرخه, میشود. تغییر شکل جزئی باقینمی

توان بدست امده می باشد. از اطالعات CNTهمچنین محدود شدن جنبش زنجیره ها در فاز نرم, در اثر حضور 

های متوالی از خود نشان داده و تکرار چرخه های نتیجه گرفت که نمونه پایداری بسیار خوبی در طول چرخه 

 شکلی داشته است.  ترمومکانیکی تاثیر بسیار کمی بر میزان حافظه

 

 , برای چرخه های اول, سوم, پنجم و دهمCNT% وزنی از 1: تغییرات زاویه بازیابی با زمان برای نمونه کامپوزیتی 7شکل 

توان می 7باشد. با نگاهی دقیق به نمودارها میSMPسرعت بازیابی شکلی یکی از مشخصه های کاربردی و مهم 

دریافت که سرعت بازیابی شکلی در تمامی چرخه ها یکسان بوده و لذا قابلیت تکرار پذیری بسیار خوبی را از 

ها در زمینه پلیمری بوده که با CNTخت گذارد. این توانایی به دلیل توزیع همگن و یکنواخود به نمایش می

شود, تغییرات سرعت بازیابی شکلی با مشاهده می 7شرح داده شد. همانطور که در تصویر SEMیابی مشخصه

شود, در تقریبا بصورت خطی بوده و شکل اولیه با سرعت زیادی بازیابی می °160تا  °90زمان در زوایای بین 

این تغییرات از حالت خطی در امده و روند نسبتا کندی را در پیش  °180تا  °160که در زوایای بین حالی

در فاز نرم, با ارایش در هم پیچیده و تصادفی کنار یکدیگر قرار دارند.  TPUگیرد. زنجیره های پلیمری می

 داری تحت فرایند های گرمایش, تاشدگی و سرمایش قراربه منظور انجام ازمون حافظه SMPکه هنگامی
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اند, با نظم باالتری گیرد, این زنجیره های پلیمری با ارایش ذکر شده, که ساختاری با انتروپی باال ایجاد کردهمی

شود. انرژی کرنشی گیرند, که موجب ایجاد ساختاری ناپایدار, با انتروپی پایین میدر کنار یکدیگر قرار می

موقتی, به محض گرمایش مجدد در قالب نیروی ی بواسطه ایجاد شکل تاشده ,SMPذخیره شده در زمینه 

شود. همچنین حالت انتروپی پایین, به صورت یک نیروی محرکه, زنجیره های پلیمری را به ازاد می ,بازیابی

دهد. در نتیجه همانطور که در شکل ی تصادفی و درهم پیچیده خودشان, سوق میسمت بازیابی شکل اولیه

ازاد شدن بخش عمده ر ابتدا زیاد ولی با گذشت زمان, به علت بی شکلی دشود, سرعت بازیامشاهده می 7

 یابد.  کاهش میزایش انتروپی انرژی کرنشی ذخیره شده و همچنین اف

های SMPمواد پلیمری ذاتا از رسانایی حرارتی پایینی برخوردار هستند, لذا برای افزایش تحریک پذیری          

از  CNTفعال, بایستی که رسانایی حرارتی این مواد افزایش یابد. لذا در این پژوهش, با توجه به اینکه -گرما

رسانایی حرارتی باالیی برخوردار است, به زمینه پلیمری افزوده شد و تاثیر ان بر بازیابی شکلی با تحریک 

, برای نمونه های CNTرا با توجه به کسر وزنی , نرخ بازیابی شکلی 8مورد بررسی قرار گرفت. شکل  ,حرارتی

 دهد. درصد نشان می 5 و 2, 1 ,0.5 ,خالص

 

 SMPU/CNTدر نانوکامپوزیت  CNT: تغییرات نرخ بازیابی شکلی با توجه به مقادیر متفاوت از  کسر وزنی 8شکل 
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شکلی تمامی نمونه های کامپوزیتی از نمونه خالص شود, نرخ بازیابی مشاهده می 8 طور که در شکلهمان

ی ساختار های نانوکامپوزیتی, وجود فصل مشترک قابل توجه باشد. یکی از ویژگی های برجستهبیشتر می

در  CNT/SMPباشد. فصل مشترک و زمینه پلیمری, در صورت توزیع همگن و یکنواخت می CNTمیان 

انجام گرفته, که بیانگر توزیع  SEMکند. با توجه به مشاهدات ارزیابی رسانایی حرارتی نقشی اساسی ایفا می

شود. , اثبات میCNTباشد, توزیع همگن و یکنواخت می SMPدر زمینه  CNTمجزا و انفرادی ساختار های 

و  CNTت حرارتی سطحی میان نقش فصل مشترک در رفتار هدایت حرارتی نانوکامپوزیت, بصورت مقاوم

شود. اتالف حرارتی کمتر, بهبود توانایی جذب و هدایت انرژی حرارتی در اثر زمینه پلیمری در نظر گرفته می

شود. همچنین می SMPنسبت به  SMP/CNT, منجر به نرخ بازیابی شکلی باالتر SMPدر زمینه  CNTحضور 

و  CNTبه شدت تابعی از پیوند های سطحی ایجاد شده میان  الزم به ذکر است که عملکرد نانوکامپوزیت ها,

  باشد. می TPUزمینه 

 

 گیرینتیجه-4

مکانیکی تهیه -گری حاللی و به کمک مخلوط شدن ذوبیفیلم های نانوکامپوزیتی با استفاده از روش ریخته

ای هها در زمینه و عدم مشاهده تجمع یافتگی و تود CNTشد. این روش با توجه به توزیع همگن و یکنواخت 

. انجام اصالح شودکارامد جهت تهیه نانوکامپوزیت در نظر گرفته می , روشیSEM یابیشدن انها در مشخصه

برهمکنش های شیمیایی میان جاد پیوند های هیدروژنی و ای افزایش های اولیه منجر بهCNTسطح بر روی 

CNT  وTPU ؛ که در نتیجه به توزیع هموژن شدCNT  در زمینه کمک کرده و منجر به ایجاد فصل مشترکی

 C°80و  C°45نمونه های کامپوزیتی در دماهای  ها و زمینه پلیمری گردید.گسترده, چسبنده و قوی میان ان

ی شکلی نمونه های از خود به نمایش گذاشتند. سرعت بازیاب %95 % و85 به ترتیب نرخ بازیابی شکلی باالتر از

باشد, بطوریکه در مدت زمان می gTتر از دماهایی کمتر از به مراتب سریع gT کامپوزیتی در دماهای باالتر از

شکلی کند. انجام چرخه های متوالی تاثیر ناچیزی بر قابلیت حافظهبه بازیابی کامل دست پیدا می چند ثانیه

تمامی چرخه سرعت بازیابی مشابه را نشان دادند. این امر توانایی  نمونه های کامپوزیتی داشته و نمونه ها در

در زمینه پلیمری و ایجاد برهمکنش  CNTبه علت توزیع همگن و یکنواخت  را نشان داده که باالی تکرارپذیری

خالص,  TPUباشد. همچنین نمونه های کامپوزیتی نسبت به و زمینه پلیمری می CNTهای شیمیایی میان 

یابی شکلی باالتری, به علت اتالف حرارتی کمتر, بهبود توانایی جذب و هدایت انرژی حرارتی در اثر نرخ باز

   د.  ندار ,SMPی در زمینه CNTحضور 
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