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چکیده
فومهای میکروسلولی ( )Microcellular Foamsبه آن دسته از فومها اطالق
میشود که دارای تعداد بسیاری سلولهای ريز در اندازههای حدود  10میکرون
هستند .در اين فومها از گاز خنثی (نیتروژن يا دی اکسید کربن) بهعنوان ماده پفدهنده
استفاده میشود .بهدلیل کوچکی سلولهای اين فومها خواص مکانیکی و فیزيکی برتری (مانند
استحکام خستگی ،استحکام به ضربه ،خواص حرارتی و دی الکتريکی) حتی نسبت به
پالستیک فومنشده دارند .در اين تحقیق به بررسی خواص مکانیکی فومهای میکروسلولی پلی
استايرن پرداخته شده است .میزان چگالی نسبی ،تعداد سلولها ،اندازه سلولها ،ساختار فوم
و همچنین استحکام کششی و استحکام در برابر ضربه فوم موردبررسی و اندازهگیری قرار
گرفته است .نتايج نشان میدهد برای بهدستآوردن ساختار بهینه ،دما و زمان فومکردن پلیمر
بايد به دقت تحت کنترل قرار گیرد .اين شرايط در دمای حدود  100درجه سانتیگراد و زمان
 100ثانیه است .همچنین استحکام کششی نمونههای فومشده نسبت به فومنشده کاهش و
میزان جذب انرژی نمونههای فومشده به فومنشده افزايش چشمگیری داشته است.

 -1مقدمه
اهمیت کاهش مصرف منابع طبیعی با توجه به محدوديت
اين منابع قابلتوجه است .روش تولید فوم با ايجاد حبابها
يکی از روشهای کاهش مواد مصرفی است به شرطی که
شرايط کاری را تأمین کند .تحقیقات نشان داده است که
يک قطعه ساختهشده از پالستیکیهای فومشده به روش
سنتی ،خواص مکانیکی بسیار ضعیفتری نسبت به يک
قطعه ساختهشده از پالستیک فومنشده دارد[ .]1-3بنابراين
برای کاربردهايی که نیاز به استحکام کششی ،استحکام به
ضربه ،چقرمگی ،مقاومت به شکست خوب و سفتی مناسب
وجود دارد ،استفاده از فومهای سنتی پیشنهاد نمیشود.
فومهای میکروسلولی به آن دسته از فومها اطالق میشود
که توسط جوانهزنی گاز در ترموپالستیکها ايجاد میشوند
و دارای تعداد بسیار زيادی از سلولهای ريز (معموالً بیش
از  108سلول در سانتیمتر مکعب) هستند که قطر سلولها
از مرتبه  10 mاست[ .]1اساس اين پديده اين است که

اگر به اندازه کافی حبابهايی کوچکتر از ترکهای بحرانی
در قطعه ايجاد شوند ،چگالی بدون از دست دادن خواص
مکانیکی مطلوب کاهش خواهد يافت .به اين ترتیب
پالستیکهای میکروسلولی میتوانند بدون لطمه به
محیطزيست و بدون کاهش خواص مکانیکی ،جايگزين
فومهای سنتی يا حتی پالستیکهای فومنشده شون ،ضمن
اينکه برخی از خواص را بهبود میبخشند .يک قطعه
تولیدشده و فومشده با روش میکروسلولی میتواند تا 70
درصد صرفهجويی در ماده اولیه داشته باشد .ضمن اينکه
خواصی نظیر استحکام به ضربه و عايقبودن پلیمر فومشده
بهبود میيابد .اگرچه فومهايی با چگالی نسبی  0/1تا  1با
اين روش تولید شدهاند ،اما به نظر میرسد فومهايی با
چگالی نسبی  0/3تا  0/7مقرون بهصرفهتر هستند[ .]4از
طرفی در تولید فومهای سنتی اغلب از کلورو فلورو
کربنهای ( CFCsو  )HCFCsمضر برای اليه ازون و
هیدروکربنهای قابلاشتعال ،بهعنوان عوامل تولیدکننده
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حباب استفاده میشود .در حالی که در تولید فومهای
میکروسلولی بهعلت استفاده از گازهای خنثی (نیتروژن و
دیاکسید کربن) مضرات مذکور وجود نخواهد داشت .اين
مواد در بسیاری از صنايع از قبیل بستهبندی ،خودروسازی،
لوازم خانگی ،اسباب بازی ،هوافضا ،اعضای مصنوعی و
صنايع پزشکی و ...تأثیر بسزايی دارد.
خواص ساختاری و مکانیکی بهبوديافته ،کاهش تناژ (برای
تعداد مشخصی قطعه) و زمان تزريق و کاهش نیروی کلمپ،
کاهش قیمت و وزن محصول و امکان تولید فوم با ضخامت
بسیار کم ،از ديگر مزايای فومهای میکروسلولی است[.]5
ايده تولید حبابهای بسیار ريز توسط جوانهزنی گاز در
پالستیکها ابتدا توسط مارتینی ( )Martiniدر انستیتو
تکنولوژی ماساچوست ( )MITدر اوايل دهه  1980بهعنوان
راهی برای کاهش قیمت بسیاری از پالستیکهای تولید
دستهای ارائه شد[ .]1روش تولید تودهای فومهای
میکروسلولی ،تئوریهای تشکیل و رشد حبابها و نرخ
جوانهزنی در سیستم فوقاشباع گاز– پلیمر توسط مارتینی
بررسی شد[ .]1وی همچنین رشد سلول و اندازه آن را
بهعنوان تابعی از زمان بررسی کرد[ .]6کلتن نیز جوانهزنی
در ترموپالستیکهای بیشکل و حضور عامل جوانهزا را
مطالعه کرد[ .]7کومار سینتیک تولید قطعات میکروسلولی
با هندسه مشخص و ساختار میکروسلولی را بررسی کرد[.]3
تحقیقات زيادی بر روی فومهای میکروسلولی تولیدشده به
روش تودهای بین سالهای  1980تا  1990صورت پذيرفت.
با توجه به اهمیت فرآيندهای معمول پالستیک مانند
اکستروژن و قالبگیری تزريقی ،کار بر روی فرآيند تولید
فوم میکروسلولی به روش اکستروژن توسط پارک [ ]2آغاز
شد و با تحقیق به روش [ 8و  ]9ادامه يافت .در اين
تحقیقات نحوه ايجاد مخلوط يکنواخت ،هستهزايی و رشد
سلولها برای بهدستآوردن چگالی پايین بررسی و آزمايش
رشد و تولید صنعتی فومهای میکروسلولی تجربه شد.

 -2هدف تحقیق
هدف از انجام تحقیق ،بررسی تجربی خواص ساختاری و
مکانیکی فوم میکروسلولی است .در اين مقاله تحقیق بر
روی فوم میکروسلولی( PSپلی استايرن) انجام شده است.
 PSدر صنايع مختلف مانند بدنه کامپیوتر ،اجزای داخلی
خودرو ،اثاث و لوازم منزل و مصالح ساختمانی استفاده
میشود .در بسیاری از اين کاربردها میتوان فومهای
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میکروسلولی  PSرا جايگزين  PSکرد .هرچند در خصوص
خواص ساختاری و همچنین فرآيند ساخت فومهای
میکروسلولی کارهای زيادی انجام شده ،تاکنون درباره
خواص مکانیکی اين نوع فومها گزارشی دقیق منتشر نشده
است[.]10

 -3تئوري
فومکردن میکروسلولی بهطور کلی شامل سه مرحله است:
جذب گاز ،جوانهزنی و رشد سلول .در روش تودهای
( )Batchدر مرحله اول نمونه پلیمری توسط گاز خنثی و
با فشار باال در يک مخزن تحت فشار همانند شکل ()1
اشباع میشود .با گذشت زمان مولکولهای گاز در پلیمر
نفوذ کرده ،تا پلیمر از گاز اشباع شود .پس از اشباع جذب
متوقف شده ،توزيع گاز درون قطعه يکنواخت میشود.
بهطور معمول چندين ساعت تا چندين روز زمان الزم است
تا يک ورق نازک پالستیکی اشباع شود .اين زمان به جنس
پالستیک ،قابلیت نفوذ گاز استفادهشده در پالستیک،
ضخامت ،دمای اشباع و فشار گاز بستگی دارد.

شکل  :1مراحل تولید فوم به روش تودهای حالت جامد []2

شکل ( )2نمودار حاللیت – دما – فشار را نشان میدهد
[ .]2همانطور که مشاهده میشود حاللیت گاز با ازدياد
فشار اشباع گاز و با کاهش دما افزايش میيابد.
در فرآيند شکل ( ،)1پس از اشباع نمونه در فشار باال شیر
خروج گاز باز شده ،فشار مخزن بهصورت آنی به فشار محیط
افت پیدا میکند .سپس نمونه در داخل ظرف حاوی
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گلیسرول که دمای آن تحت کنترل است انداخته میشود.
اين دو ناپايداری ترمودينامیکی ،افت فشار و افزايش دما ،دو
نیروی رانش اصلی برای جوانهزنی سلولها هستند[.]7

شکل  :2نمودارحاللیت-دما-فشار []2

اگرچه دمای باالتر نفوذ گاز در پالستیک را شتاب میبخشد،
با توجه به اينکه حاللیت گاز در پلیمر با دما رابطه معکوس
دارد و در دمای اتاق مقدار بیشتری گاز حل خواهد شد،
مرحله اشباع معموالً در دمای اتاق انجام میشود .پس از
آنکه پلیمر اشباع شد آن را از مخزن تحت فشار بیرون آورده
میشود ،تا در مرحله بعد فوم شود .در اين مرحله نمونه
اشباعشده تا دمای فومشدن گرم میشود .اين دما کمتر از
دمای گذار شیشهای پلیمر خالص است که برای پلیمر PS
تقريباً برابر  100درجه است .در طی اين مرحله تعداد
بسیاری هسته تشکیل شده ،رشد میکنند .رشد حبابها با
نگهداری در دمای فومشده با طول زمانی مشخص کنترل
میشود که به آن زمان فومکردن میگويند.
غلظت لحظهای گاز حلشده در پلیمر توسط رابطه زير به
دست میآيد [: ]11
(] )1

D(2m+1)2 π2 t
h2

exp [−

1
(2m+1)2

∞∑
m=0

8
π2

=1−

Mt
∞M

که در آن  Dقابلیت نفوذ برحسب (𝑠 Mt ،)𝑐𝑚2 /جرم پس
از زمان  tبرحسب ( h ،)gضخامت نمونه برحسب (،)cm
∞ Mجرم تعادلی پس از زمان بینهايت برحسب ( )gو t
زمان سپریشده برحسب ( )sاست .حداکثر مقدار گاز
حلشده در پلیمر را که به فشار و دمای سیستم بستگی
دارد ،میتوان توسط قانون هنری ( )Henryتخمین
زد[.]12
()2
که 𝑠𝐶 قابلیت انحالل گاز در پلیمر (
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𝑠𝑃 × 𝐻 = 𝑠𝐶
𝐶𝑀3
𝑆

) 𝐻 ،ثابت هنری

( )[STP]/g-paو 𝑠𝑃 فشار اشباع ( )Paاست 𝐻 .تابعی از
دما است که بهصورت زير بیان میشود [:]12
()3

)

𝑠𝐻∆
𝑇𝑅

𝐻 = 𝐻0 × 𝑒𝑥𝑝(−

که در آن  Rثابت گاز ) T ،(J/Kدما ) 𝐻0 ،(Kضريب
حاللیت ( )[STP]/g-paو 𝑠𝐻∆ گرمای موالر جذب ()J
است که در بیشتر سیستمهای گاز پلیمر منفی است.
میتوان از گازهای بیاثر مختلفی استفاده کرد اما استفاده
از نیتروژن و دیاکسید کربن رايجتر است؛ چون حاللیت
آنها در پلیمرها باال و هزينه آنها کم است .گاز دیکسید
کربن نرخ حاللیت و نفوذ متفاوتی با نیتروژن دارد .در اغلب
مواد نرخ نفوذ  CO2حدود  %20بیشتر از نیتروژن است.
بهطوری که در اغلب سیستمهای میکروسلولی ،دیاکسید
کربن جذبشده از لحاظ وزنی  3/5برابر نیتروژن است[.]13
همانطور که قبالً اشاره شد نرخ نفوذ گاز به داخل پلیمر
بسیار پايین است .زمان موردنیاز برای نفوذ گاز در پلیمر
توسط رابطه زير تخمین زده میشود[:]4
ℎ2

()4

𝐷

≈𝑡

که در آن  hضخامت قطعه برحسب  cmو  Dضريب نفوذ
برحسب (𝑠 ،)𝑐𝑚2 /است( .مقدار  Dرا میتوان بهصورت
تجربی به دست آورد يا از جدول موجود استخراج کرد) .در
اين صورت  tبرحسب ثانیه به دست میآيد .برای بررسی
تعداد سلولها از روش تعداد سلول در واحد حجم پلیمر
فومشده ،تعداد سلول ايجادشده در واحد به آن چگالی
سلول میگويند و میتوان آن را از رابطه زير به دست آورد
[: ] 2
()5

× 1012

𝑃𝜌 𝑛 3/2
𝐹𝜌

)𝑁 = ( 2
𝑙

که در آن 𝑛 تعداد حبابها در سطحی با ابعاد  l*lاست𝜌𝑃 .

چگالی پلیمر فومنشده و 𝐹𝜌 چگالی فوم بهدستآمده است.
اندازه سلولها از تصوير میکروسکوپ الکترونی
قابلاندازهگیری است .در صورت يکنواختی توزيع اندازهها
میتوان بهراحتی اندازه سلولها را با خطای قابلقبولی
برداشت کرد .در صورت تنوع اندازهها میتوان از رابطه زير
برای محاسبه قطر حبابها استفاده کرد[:]14
) 𝐹𝜌3 6(𝜌𝑃 −

()6

𝐹𝜌𝑁𝜋

√=𝑑

که 𝑁 از رابطه ( )5به دست میآيد.
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نرخ جوانهزنی همگن ̇𝑁 بهصورت زير به دست میآيد[:]7
()7

∗ 𝐺∆
) 𝑁̇ =̇ 𝐶× 𝑓0 exp(−
𝑇𝐾

5
که در آن  𝑓0فاکتور فرکانسی معادل (  ) 10 sبرای
تشکیل يک جوانه بحرانی توسط مولکولها [ 𝐶0 ، ]7غلظت
مولکولهای گاز 𝑇 ،دما برحسب ( )kو 𝐾 ثابت بولتزمن
برحسب ( )J/Kاست ∆𝐺 ∗ .نیز انرژی اکتیواسیون برای
جوانهزنی همگن است که از رابطه زير به دست میآيد [:]7

()8

16πy3
3(∆P)2

= ∗∆G

که در آن  γکشش سطحی پلیمر و  ∆P = Ps − P0است.
 Psفشار اشباع گاز و  P0فشار محیطی است که در آن
جوانهزنی اتفاق میافتد.

 -4مواد موردآزمون و تجهیزات
در اين تحقیق  60نمونه مربعی از جنس  PSبه ابعاد mm

 3 * 20* 40برای بررسی ساختار فوم و تست کشش مطابق
استاندارد  ASTM-D638-MIIIبه روش تودهای تولید
شد و مورد استفاده قرار گرفت.
برای انجام آزمايشها سامانه شکل  1ساخته و نصب شد.
يک ترازوی دقیق با ريزسنجی  0/0001گرم برای
اندازهگیری چگالی به روشن نیوتن و يک دستگاه تست
کشش ) SANTAM (STM 400برای اندازهگیری
استحکام کششی مورداستفاده قرار گرفت .سپس از مقطع
نمونههای آمادهشده ،توسط میکروسکوپ الکترونی ()SEM
مدل  Philips Xl30برای بررسی ساختاری فوم (اندازه و
تعداد سلولها) تصويربرداری صورت گرفت.

 -5روش انجام آزمایش
در فرآيند فومکردن میکروسلولی چهار متغیر مختلف برای
کنترل فرآيند وجود دارد که عبارتاند از  :زمان اشباع ،فشار
اشباع ،زمان فومکردن و دمای فومکردن .پارامترهای متغیر
در اين تحقیق دمای فومکردن و زمان فومکردن بودند .ابتدا
نمونه تحت آزمايش در مخزن دیاکسید کربن با فشار 7
 Mpaقرار گرفت .پس از مدت قابلقبول (اندازهگیریشده)
با اطمینان از اشباع ،فشار مخزن با بازکردن شیر بهطور
لحظهای به صفر کاهش داده شد .سپس نمونه در حمام
گلیسرول در دمای تعیینشده قرار گرفت و زمان نگهداری
نیز اندازهگیری شد .پس از فومشدن چگالی آن توسط روش
ارشمیدس اندازهگیری شده ،در ادامه پس از انجام
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آمادهسازیهای موردنیاز جهت تصويربرداری توسط
میکروسکوپ الکترونیکی ساختار سطح نمونه فومشده
مشاهده شد و تعداد سلولها و اندازه آنها به دست آمد.
زمان الزم برای اشباع نمونه مطابق رابطه (( )4
2

 ) D  19.2 *108 cm sبرابر با  8ساعت است [.]15
برای بهدستآمدن زمان اشباع بهصورت تجربی در زمانهای
مختلف وزن نمونههای در حال اشباعشدن خوانده شده،
زمان الزم برای اشباع نمونهها و همچنین درصد افزايش
وزن نمونهها به دست آمد.
برای انجام آزمايشها فشار اشباع ثابت گرفته و زمان اشباع
نیز  24ساعت انتخاب شد تا نمونهها کامالً اشباع شوند .به
اين ترتیب دو پارامتر دمای فومکردن و زمان فومکردن
بررسی شدند .برای بررسی اين دو پارامتر دماهای
تنظیمشده حمام گلیسرول عبارتاند از 100، 60،80 :و
 120درجه سانتیگراد و زمانهای نگهداری (غوطهوری
نمونهها) در هر دما عبارتاند از 40،60،80،100 :و 120
ثانیه .بنابراين تعداد سطوح آزمايش  20عدد بوده است که
در هر سطح آزمايش حداقل سه نمونه مربعی و دمبلی
موردآزمايش قرار گرفتند .بهعنوان مثال  15نمونه مربعی و
 15مربعی دمبلی اشباعشده در دمای  60درجه قرار داده
شدند و سه نمونه مربعی و سه نمونه دمبلیشکل ديگر پس
از  40ثانیه ،سه نمونه مربعی و سه نمونه دمبلیشکل ديگر
پس از  60ثانیه ،سه نمونه مربعی و سه نمونه دمبلیشکل
باقیمانده پس از  80ثانیه ،سه نمونه مربعی و سه نمونه
دمبلیشکل باقیمانده پس از  100ثانیه و باالخره سه نمونه
مربعی و سه نمونه دمبلیشکل باقیمانده پس از  120ثانیه
از حمام  60درجه خارج شدند .در ساير دماها نیز به همین
ترتیب عمل شد .در نهايت  60نمونه مربعی و  60نمونه
دمبلیشکل فومشده به دست آمد .چگالی اين نمونهها به
دست آمد و نمودار چگالی آنها نسبت به چگالی نمونه
فومنشده در زمان و دمای مختلف (نمودار دانستیته نسبی)
رسم شد .همچنین نتايج آزمون کشش و ضربه در زمان و
دماهای مختلف رسم شد.

 -6نتایج و بحث
زمان الزم برای اشباع نمونهها توسط گاز در شکل ( )3نشان
داده شده است .همانطور که در نمودار مشاهده میشود
زمان الزم برای اشباع تقريباً  8ساعت است که با عدد
بهدستآمده از رابطه  4مطابقت دارد .اين نمودار همچنین
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نشان میدهد حداکثر افزايش نسبی وزن نمونه تقريباً 0/13
وزن نمونه است.
14
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6

)Weight gain (%
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15

5

0
0
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شکل : 3زمان الزم برای اشباع نمونهها

در شکل ( )4نتايج چگالی قطعات فومشده برحسب دمای
فومکردن و زمان فومکردن داده شده است.

شکل  :4نمودار چگالی نسبی– زمان فوم ps

همانطور که در اين شکل مشاهده میشود ،دما و زمان
فومشدن اثر قابلتوجهی بر چگالی قطعه فومشده دارند .با
قراردادن قطعه در حمام داغ ،نیروی رانش برای خارجکردن
گاز از ماتريس پلیمری (بهدلیل کاهش حاللیت در دمای
باال) سبب میشود ملکولهای گاز اشباعشده به درون
حبابها نفوذ کرده ،باعث رشد آنها شود .بنابراين مطابق
شکل ( )4با افزايش زمان فومکردن در دماهای ،60°C
 80°Cو  100°Cچگالی کاهش میيابد ،اما در دمای
 120°Cمشاهده میشود که ابتدا چگالی کاهش يافته ،با
افزايش دما چگالی افزايش میيابد .اين بهدلیل ايجاد فرصت
به گازها برای خروج از قطعه (فرار گازها) است[.]13
در واقع يکی از معايب روش تودهای اين است که با
گرمشدن سطح قطعه در ابتدای فومشدن گازهای
اشباعشده به خارج قطعه فرار میکنند .با مشاهده چگونگی
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فومشدن مالحظه میشود که قطعه درون حمام داغ به
جوش میآيد که در واقع همان فرار ملکولهای گاز به خارج
قطعه است .بنابراين با فرار کردن بخش اعظمی از گاز
اشباعشده ،میزان افزايش حجم محدود خواهد شد .اين
میزان افزايش حجم با زمان ماندگاری بیش از حد قطعه در
حمام داغ کمتر میشود؛ زيرا زمان الزم برای فرار شديدتر
گازها فراهم آمده ،بهطوری که در نهايت میزان پفکردن
قطعه (با کاهش اندازه سلولها يا از بین رفتن آنها) کاهش
میيابد .بنابراين افزايش زمان و دما نهتنها باعث رانش گازها
به داخل سلولها شده ،بلکه باعث فرار آنها به بیرون قطعه
میشود .به همین دلیل امکان کاهش چگالی به روش
تودهای محدود است.
همانطور که از نمودار چگالی نسبی (شکل ( ))4مشاهده
میشود ،بیشترين میزان فومشدگی در دمای  120درجه
سانتیگراد و زمان  100ثانیه اتفاق افتاده است .اما از لحاظ
انعطافپذيری در روش تولید در دمای  120درجه کنترل
فرآيند کمی مشکل است؛ زيرا چگالی قطعه با افزايش دما
بالفاصله در اين شرايط افزايش میيابد.
از طرفی نمودار چگالی نسبی نشان میدهد که در دمای
 100درجه و زمان  100ثانیه نیز میتوان فومی با درصد
چگالی نسبی پايین به دست آورد ،به گونهای که قابلیت
کنترل بهتری در فرآيند حاصل میشود .نتايج نشان
میدهند حجم نمونهها تا  4برابر افزايش يافته است (حجم
نمونه فومشده به حجم نمونه فومنشده) .شکلهای ( )5تا
( )6نمونههای انتخابشده از تصاوير  SEMبا بزرگنمايی
 600برابر را نشان میدهد بهطوری که نمودار ( )5مربوط
به پلیمر فومنشده و نمودار ( )6مربوط به نمونه بهینه
فومشده است.
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شکل  :5پلیمر فومنشده PS

شکل  :6پلیمر فومشده  PSدر حالت بهینه ( دمای  100°Cو
زمان  100ثانیه)

برای تعیین چگالی سلول ،نمونههای فومی به مدت 30
دقیقه در نیتروژن مايع غوطهور شده ،سپس شکسته شدند.
سطوح شکستهشده با طال پوشش داده شدند .در نهايت به
کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی با بزرگنمايی 2000
برابر و ولتاژ  25KVاز سطح مقطع عرضی نمونهها
عکسبرداری شد .چگالی سلولها با شمارش تعداد
سلولهای موجود در يک عکس از معادله ( )5تعیین
میشود.
قابلذکر است ابعاد متوسط سلولها نیز با استفاده از تصاوير
میکروسکوپ الکترونی روبشی و توسط نرمافزار پردازش
تصوير  microstructure measurmentتعیین شدند
(شکل (.))7

بیانگر اندازه سلول فوم  psاست که اندازه اين سلول کمتر
از اندازه ترکهای بحرانی در پالستیک (  ) 10است که
اين امر باعث جلوگیری از تمرکز تنش در فومهای تولیدی
با اين اندازه سلولی میشود.
در شکل ( )8منحنی تنش – کرنش پلیمر  PSو فوم PS
بايکديگر مقايسه شده است .همانطور که از شکل مشاهده
میشود ،مقادير تنش تسلیم و استحکام کششی فوم
متناسب با میزان کاهش چگالی کاهش يافته و اين بهمعنای
کاهش استحکام فوم پلیمری نسبت به پلیمر فومنشده است.
ضمناً نتايج آزمون کشش پلیمر  PSو فوم  PSدر جدول 1
مشاهده میشود.

شکل  :8منحنی تنش – کرنش پلیمر  PSو فوم PS

جدول  -1مقايسه نتايج آزمون کشش پلیمر و فوم ps
خواص

پلیمر ps

ماکزيمم تنش
نهايی

29/3072

فومps

12/7188

()Mpa
تنش تسلیم
()Mpa
مدول االستیسیته
()Mpa

شکل  :7بررسی اندازه سلول فوم ps

در شکل ( )6مشاهده میشود تعداد حفرههای موجود در
طول خط مقايسه تقريباً برابر  10حفره است که اين
بهمعنای طول مناسب سلولهای فوم تولیدی است.
اندازه نشاندادهشده انتخابی در شکل ( ) 5.6 ( )7نیز
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25/431

12/5298

210/9184

87/63157

در مورد استحکام به ضربه تصور میشود که با افزايش
مقاومت در برابر رشد ترک توسط حفرههای میکرونی که از
ترک بحرانی کوچکترند و سبب رشد ترک نمیشوند،
استحکام به ضربه بهبود میيابد.
هرچند استحکام کششی فوم کاهش میيابد ،با افزايش
درصد افزايش طول نمونههای فومشده تحت آزمون کشش،
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سطح زير منحنی تنش-کرنش افزايش يافته ،انرژی
جذبشده توسط نمونهها در آزمايش ضربه مطابق شکل
( )9افزايش میيابد .درصد افزايش جذب انرژی برای فوم
 PSنسبت به پلیمر اولیه  58درصد است .همچنین
حفرههای میکرونی سبب کندشدن ترک ايجادشده در
پلیمر شده ،جلوی رشد ترک را میگیرد.
250

150

100

)PS (after
)PS (before

0.35

0.3

)Energy dissipation (J

200

50

0.25

0.2

0.15

0.1
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0

0
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شکل  :9مقايسه میزان جذب انرژی پلیمر  PSو فوم PS

 -7نتیجهگیري
بررسی ساختاری و مکانیکی بر روی نمونههای فومشده
میکروسلولی  PSبه روش تودهای انجام گرفت .با توجه به
اثر قابلتوجه ساختار سلولی بر خواص نهايی محصول ،اندازه
سلولهای ايجاد شده حائز اهمیت هستند .با عنايت به
کاربرد گسترده  PSدر صنايع مختلف ،بهويژه خودرويی،

بررسی پديده فوم میکروسلولی بر روی اين ماده انجام گرفت
و نتايج زير به دست آمد:
 .1با کنترل دمای فومشدگی و زمان فومشدگی میتوان به
محدوده وسیعی از چگالی نسبی با خواص مکانیکی مطلوب
دست يافت.
 .2فشار  70بار ،دمای  100درجه سانتیگراد و زمان 100
ثانیه شرايط بهینه برای تولید فوم میکروسلولی ساده PS
است.
 .3استحکام کششی فوم میکروسلولی تولیدی نسبت به
پلیمر فومنشده بهمراتب پايینتر است ،اما در قیاس با پلیمر
معمولی نتايج رضايتبخش است.
 .4استحکام به ضربه فومهای پلیمری و جذب انرژی آن
بهمراتب باالتر از فومهای سنتی رايج و پلیمر فومنشده است.
 .5ابعاد حبابهای فومهای تولیدی ،بهشدت تحتتأثیر دما
و زمان فومشدگی است.
 .6محوشدن سلولها (که میتواند عمدتاً بهدلیل فرار گاز
از درون قطعه به فضای محیط باشد) میتواند تعداد سلولها
را کاهش داده ،در عین حال چگالی قطعه فومشده را افزايش
دهد.
 .7با افزايش دما ،میزان کاهش چگالی قابلتوجه است ولی
با افزايش بیش از حد دما و زمان ،چگالی افزايش میيابد.
همین پديده برای تعداد سلولها است.
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