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فومهـای ترکیبـی مـواد کامپوزیتـی هسـتند کـه فـاز تقویتکننـده آنهـا را میکروبالنهـا
تشـکیل میدهنـد .میکروبالنهـا یـا میکروکرههـا ،گویهـای توخالـی پـر شـده بـا گاز
هسـتند کـه قطـری بیـن  1تـا  1000میکرومتـر دارنـد .فومهـای ترکیبی به دلیـل خواص
مطلوبـی ماننـد سـبکی ،اسـتحکام فشـاری بـاال ،جـذب آب پاییـن ،ثابـت دیالکتریـک
پاییـن و  ...در صنایـع مختلـف بـه ویژه حمل و نقـل و هوافضا ،کاربردهـای روز افزونی
یافتهانـد .خـواص ایـن مـواد بـه جنـس میکروبالنهـا و رزیـن تشـکیلدهنده ماتریـس
بسـتگی دارد .در سـالهای اخیـر انـواع جدیـدی از ایـن فومهـا با نـام "فومهـای ترکیبی
درجهبنـدی شـده براسـاس عملکـرد" و نیـز "فومهـای ترکیبـی بـر پایـه مواد سـیمانی"
معرفـی شـدهاند .بـا توجـه بـه اهمیـت کاربـردی ایـن مـواد در صنعـت ،بررسـیهای
ریختشناسـی و همچنیـن تحقیقـات گسـترد ه بـا هـدف بهبـود خـواص مکانیکـی،
دینامیکی-مکانیکـی ،حرارتـی و الکتریکـی آنهـا انجام شـده اسـت .در ایـن پژوهشها،
روشهـای مختلـف ماننـد تغییـر ضخامت و جنـس میکروبالنها ،بهبود سـطح مشـترک
ماتریـس و میکروبالـن و همچنیـن اسـتفاده از افزودنیهای گوناگون نظیر نانو سـاختارها
و ...بـرای ایجـاد خـواص متناسـب بـا کاربردهـای روز افـزون فومهـای ترکیبـی بـه کار
گرفته شـده اسـت.
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 1مقدمه
فومهـــای ترکیبـــی مـــواد مهندســـی هســـتند کـــه از
فـــاز ماتریـــس و فـــاز تقویتکننـــده یعنـــی میکروبالـــن
( )Microballoonتشـــکیل شـــدهاند .طبـــق تعریـــف انجمـــن
آمریکای ــی آزم ــون م ــواد ( ،)ASTMف ــوم ترکیب ــی ،م ــادهای
شـــامل گویهـــای تـــو خالـــی بـــه عنـــوان پرکننـــده در
ماتریـــس رزینـــی اســـت [ .]1فومهـــای ترکیبـــی بـــه
عنـــوان فومهـــای کامپوزیتـــی نیـــز شـــناخته میشـــوند
زیـــرا میکروبالنهـــا بـــه عنـــوان تقویتکننـــده ماتریـــس
در نظـــر گرفتـــه میشـــوند .البتـــه بایـــد توجـــه داشـــت
کـــه ایـــن گویهـــای تـــو خالـــی معمـــوالً در انـــدازه
میکرومتـــری هســـتند و بـــه همیـــن دلیـــل میکروبالـــن
نامیـــده میشـــوند .میکروکرههـــای توخالـــی (Hollow
 )Microsphereیـــا میکروبالنهـــا ذرات کـــروی پرشـــده
بـــا گاز هســـتند کـــه قطـــری بیـــن  1 µmتـــا 1000 µm
دارنـــد .میکروبالنهـــا توانایـــی بالقـــوهای در ارائـــه خـــواص
ســـودمند ماننـــد چگالـــی موثـــر کـــم و ســـطح ویـــژه زیـــاد
دارنــد .ضخامــت دیــواره آنهــا در گســتره  1تــا  %10از قطــر
کـــره متغیـــر اســـت .مـــواد بـــه کار رفتـــه در دیـــواره آنهـــا
ممکـــن اســـت از جنـــس شیشـــه ،ســـرامیکهای اکســـیدی،
اکســـیدهای مخلـــوط ،ســـیلیکاتها و آلومینوســـیلیکاتها،
پلیمرهـــا یـــا حتـــی فلـــزات باشـــد .از جنبههـــای مهـــم
کارب ــردی آنه ــا میت ــوان ب ــه کاه ــش وزن م ــواد ،کپس ــولی
شـــدن ( )Encapsulationو تثبيـــت مـــواد زیســـتفعال
وکاتالیســـتهای فعـــال ،اصـــاح اســـتحکام ضربـــهای
ترکیبـــات ،عایـــق ســـازی و صـــوت شناســـی ،کاربردهـــای
دارویـــی یـــا پزشـــکی وســـامانههای رهایـــش دارو و ...
اشـــاره کـــرد .بـــه طـــور کلـــی میکروبالنهـــا را میتـــوان
بـــه چهـــار دســـته کلـــی میکروبالنهـــای پلیمـــری ،معدنـــی،
فلـــزی و هیبریـــدی تقســـیمبندی کـــرد [ 1و  .]2در جـــدول
 1مقایســـه خـــواص کلـــی انـــواع میکروبالنهـــا آورده شـــده
اســـت .میکروبالنهـــا بـــا دو روش شـــیمیایی و فیزیکـــی
ش شـــیمیایی ،میکروبالنهـــا در
ســـاخته میشـــوند .در رو 
نتیجـــه واکنـــش شـــیمیایی تشـــکیل شـــده ،بـــه پایـــداری
میرســـند؛ در صورتـــی کـــه مبنـــای روشهـــای فیزیکـــی
تغییـــر شـــکل مـــاده آمـــاده بـــه میکروبالـــن ،اســـتوار اســـت
[.]3-1
مـــواد قابـــل اســـتفاده در فـــاز زمینـــه فومهـــای ترکیبـــی،
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شـــامل پلیمرهـــا ،فلـــزات و ســـرامیکها اســـت .در
تهیـــه فومهـــای ترکیبـــی از هـــر دو نـــوع پلیمرهـــای
گرماســـخت ( )Thermosetو گرمانـــرم ()Thermoplastic
اســـتفاده میشـــود .مهمتریـــن رزینهـــای گرماســـخت
مـــورد اســـتفاده عبارتنـــد از :اپوکســـیها ،فنولیکهـــا،
سیاناتاســـترها ،بیسمالئیدهـــا ،پلیاســـترهای غیراشـــباع
و پلییورتانهـــا .مثالهایـــی از رزینهـــای گرمانـــرم
م ــورد اس ــتفاده در تهی ــه ای ــن م ــواد نی ــز عب ــارت اس ــت از:
پلـــی اتیلـــن ،پلـــی پروپیلـــن ،پلـــی اســـتایرن و نایلونهـــا
[ .]1در تهیـــه فومهـــای ترکیبـــی معمـــوالً از رزینهـــای
گرماســـخت اســـتفاده میشـــود؛ زیـــرا ایـــن مـــواد شـــرایط
فرآین ــدپذی ــری مطلوب ــی دارن ــد .ب ــه عن ــوان مث ــال میت ــوان
ب ــه گران ــروی پایی ــن ای ــن م ــواد اش ــاره ک ــرد ک ــه در نتیج ــه
آن ،فرآینـــد اختـــاط میکروبالـــن و رزیـــن بـــه آســـانی و
بـــدون نیـــاز بـــه اعمـــال تنـــش بـــاال امـــکان پذیراســـت.
ایـــن موضـــوع از ایـــن جهـــت مـــورد اهمیـــت اســـت کـــه
بـــه علـــت ضخامـــت کـــم دیـــواره ،میکروبالنهـــا بـــه
شـــدت نســـبت بـــه تنـــش برشـــی حســـاس بـــوده ،دچـــار
شکســـتگی میشـــوند و عـــدم توجـــه بـــه ایـــن موضـــوع
باعـــث افـــت شـــدید خـــواص فومهـــای ترکیبـــی میشـــود
[ .]1همچنیـــن فومهـــای ترکیبـــی گرماســـخت میتواننـــد
در دماهـــای بســـیار کمتـــر از فومهـــای ترکیبـــی گرمانـــرم
فـــراوریشـــوند و ایـــن مســـئله میتوانـــد از نظـــر انـــرژی
مـــورد نیـــاز بـــرای تهیـــه ایـــن مـــواد قابـــل توجـــه باشـــد.
عـــاوه بـــر ایـــن ،فومهـــای ترکیبـــی گرماســـخت نســـبت
بـــه حاللهـــا و مـــواد شـــوینده مقاومـــت بیشـــتری دارنـــد.
امـــا رزینهـــای گرمانـــرم مصرفـــی در تهیـــه فومهـــای
ترکیبـــی چقرمگـــی باالتـــری نســـبت بـــه مـــواد گرماســـخت
دارنـــد [ .]1میکروبالنهایـــی کـــه درتهیـــه فومهـــای ترکیبـــی
اس ــتفاده میش ــوند ،دارای چگال ــی ک ــم و اس ــتحکام فش ــاری
زی ــادی هس ــتند و ج ــذب آب پایین ــی دارن ــد .میکروبالنه ــا
معمـــوالً بـــا انـــدازه ذرات ،ضخامـــت دیـــواره و چگالـــی
معرفـــی میشـــوند .رایجتریـــن میکروبالنهـــای مـــورد
اســـتفاده در تهیـــه فومهـــای ترکیبـــی ،میکروبالنهـــای
شیشـــهای هســـتند ،در حالـــی کـــه میکروبالنهـــای پلیمـــری
دارای تنـــوع زیـــادی هســـتند و عمومـــ ًا از اپوکســـی،
پلیاســـتر غیـــر اشـــباع ،رزیـــن ســـیلیکون ،فنولیکهـــا،
مالمی ــن ف ــرم آلدهی ــد ،پل ــی وینی ــل کلرای ــد ،پل ــی پروپیل ــن
و پلـــی اســـتایرن تهیـــه میشـــوند [.]1

آشنایی با فومهای ترکیبی و خواص آنها

جدول  1مقایسه خواص میکروبالنهای مختلف بر اساس جنس آنها[]3
انواع میکروبالنها

خواص

کاربرد

میکروبالنهای فلزی

هدایت الکتریکی باال و استحکام
زیاد

میکروبالنهای پلیمری

چگالی کم،گستره اندازه و
صنایع داروسازی،آرایشی بهداشتی ،نظامی،کاغذ سازی ،فضایی،
ضخامت دیواره متنوع ،هدایت
حرارتی کم ،چسبندگی زیاد ،نفوذ کامپوزیتهای سبک ،پر کننده مواد ساختمانی ،گرمانرم و رزینها
پذیری زیاد

میکروبالنهای معدنی

خواصی بین میکروبالنهای
پلیمری و فلزی دارند

صنایع الکتریکی ،پلیمرهای هادی دما و الکتریسیته

حاملهای کاتالیزور واکنشهای شیمیایی ،غشا و جداسازی ،صنایع
پوشش ،مواد ساینده

با توجه به مواد تشکیل دهنده
بررسی جریان دینامیک سیاالت ،صنایع فضایی ،اتومبیل ،آرایشی
میکروبالنهای هیبریدی خواص میکروبالنهای متفاوت را
بهداشتی ،تصفیه آب
ارائه میدهد
جدول  2برخی از مهمترین کاربردهای فومهای ترکیبی در
صنایع مختلف []1
نام صنعت

نوع کاربرد

عایـق حرارتـی لولـه هـای
صنایـع دریایـی (شـناوری
زیـر دریا-بدنـه زیردریایی و
( ))Buoyancy
شـناورها
صنایع هوا-فضا

محفظه رادار ()Radom

صنایع ورزشی

مواد دارای حافظه شکلی

از آنجایـی کـه فومهـای ترکیبی به آسـانی قابلیت ماشـینکاری
بـه شـکلهای مختلـف را دارنـد و همچنیـن امـکان تهیـه ایـن
مـواد در بازه وسـیعی از چگالی وجـود دارد؛ از این رو فومهای
ترکیبـی مـورد توجـه روز افزون واقع شـدهاند .در جـدول  2به
برخـی از مهمتریـن کاربردهـای ایـن مـواد در صنایـع مختلـف
اشاره شـده است.
ایـن فومهـا بـه علـت اسـتحکام فشـاری بـاال قابلیـت تحمـل
خسـارت ،جـذب آب پاییـن ،بـازده سـاختاری بـاال و عایـق
قـوی حرارتی به طور گسـتردهای در تولید هسـته سـاختارهای
سـاندویچی کامپوزیتـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتهانـد .در
سـاختارهای النه زنبوری مورد اسـتفاده در هسـته سـاختارهای
سـاندویچی ،شکسـت از محـل اتصـال سـطوح پوسـتههای دو

طرف و هسـته ،شـروع میشـود اما در سـاختارهای ساندویچی
بـا هسـته فوم ،شکسـت به علت همگـن بودن سـاختار ،قابلیت
شـروع از هـر نقطـهای را دارد .بنابرایـن اسـتحکام فـوم عامـل
مهمـی در طراحـی این سـاختارها اسـت [ .]4فومهـای ترکیبی
بـه علـت سـاختار و آرایـش آنهـا ،تحـت بارگذاری فشـاری،
رفتـاری متفـاوت از سـایر مواد تجـاری مورد اسـتفاده به عنوان
هسـته سـاختار سـاندویچی از خـود نشـان میدهنـد .قابلیـت
تحمـل بـاالی خسـارت در فومهـای ترکیبی این مواد ،مناسـب
برای کاربردهای هوافضا هسـتند [ .]5در بیشـتر کاربردهای بیان
شـده ،فومهای ترکیبی به عنوان هسـته سـاختار سـاندویچی در
صنایـع مـورد اسـتفاده قـرار میگیرند.
پـس از معرفـی فومهـای ترکیبـی و بیـان کاربردهـای آنهـا
در ادامـه طبقهبنـدی رایـج فومهـای ترکیبـی ارائـه شـده
اسـت .همچنیـن "فومهـای ترکیبـی درجـه بنـدی شـده از نظر
عملکـرد" بـه عنـوان گونه مهندسـی شـده و "فومهـای ترکیبی
بـر پایـه مواد سـیمانی" به عنوان گونـه جدید و مهم این دسـته
از کامپوزیتهـای مهندسـی بـه طـور مختصر معرفی ميشـوند
و در نهایـت بـه ریختشناسـی ،خـواص فیزیکـی ،مکانیکـی،
رفتـار دینامیکـی و جـذب آب فـوم هـای ترکیبـی دارای بسـتر
پلیمـری پرداختـه ميشـود.
 2طبقه بندی فومهای ترکیبی
فومهـای ترکیبـی در دو دسـته دو فازی و سـهفـازی طبقهبندی
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شکل  1طرحواره فوم های ترکیبی دو فازی []1

شکل  2طرحواره فوم های ترکیبی سه فازی []1

میشـوند .آرایـش فشـردهای از میکروبالنهـا در بسـتر،
فومهـای ترکیبـی دو فـازی را تشـکیل میدهـد .در شـکل 1
سـاختار فومهـای ترکیبـی دو فـازی نشـان داده شـده اسـت.
فومهـای ترکیبـی سـه فـازی ،متشـکل از رزیـن ،میکروبالـن و
فضاهـای خالی هسـتند .در صـورت به دام افتـادن و حبس هوا
و در نتیجـه ایجـاد فضاهـای خالـی ( )Voidدر سـاختمان فـوم،
سـاختار سـ ه فـازی ایجـاد میشـود .در برخی مـوارد نیـز فیلم
نازکـی از رزیـن ،اطـراف خوشـههای میکروبالنهـا تشـکیل
شـده و از نفـوذ رزیـن بیـن میکروبالنهـا جلوگیـری میکنـد.
در شـکل  2سـاختار سـه فازی نشـان داده شـده اسـت [ .]1با
توجـه بـه اینکـه ممانعـت از ایجـاد هرگونـه فضـای خالی در
سـاختمان فـوم ترکیبـی تقریب ًا غیرممکن اسـت ،میتـوان گفت
ً
کاملا فرضی اسـت.
سـاختار دوفـازی سـاختاری

یافتهانـد .ایـن مـواد بـا تغییـر در کسـر حجمی یـا انـدازه طول
یـا ضخامـت ذرات بـه دسـت میآینـد .فومهای ترکیبـی درجه
بندی شـده از نظر عملکرد (Functionally Graded Syntactic
 )Foamsرا میتـوان بـا ایجـاد اختالف غلظت در کسـر حجمی
میکروبالـن [نـوع  ]VFیـا ضخامت دیـواره میکروبالن (نسـبت
بـه شـعاع) [نـوع  ]RRدر طـول یا ضخامـت فوم ترکیبـی برای
ایجـاد تغییـر در چگالـی و خـواص مکانیکـی فـوم بـه دسـت
آورد .طرحـواره انـواع  VFو  RRایـن فومهـا در شـکل 3
نشـان داده شـده اسـت .سـامانههای نـوع  VFدارای معایبـی از
قبیـل امـکان تـاب خوردگـی یا تـورم محلـی در صـورت قرار
گرفتـن در معـرض تغییـرات دمـا و رطوبت اسـت کـه به علت
تفـاوت در مقـدار رزیـن در طـول یـا ضخامـت قطعـه سـاخته
شـده اتفـاق میافتنـد .در مـواردی کـه چگالـی ذرات کمتـر از
چگالـی ماتریـس رزینـی اسـت ،اختلاف غلطت در سـاختمان
ی جـدی بـرای تولیـد فوم بـا کمتریـن چگالی
فـوم ،محدودیتـ 
محسـوب میشـود و همچنیـن باعـث توزیـع ناهمگـن تنش و
در نتیجه شکسـت زودرسمیشـود .در نوع  RRکسـر حجمی
ذرات میتوانـد بـه عنـوان عامـل اضافـی بـرای کنتـرل خواص
فـوم ترکیبـی مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد [ 6و  .]7در پژوهـش
 Guptaو همکارانـش ،افـت قابـل توجـه تنـش (تقریبـ ًا -%40
 )60%پس از بیشـینه مقدار اسـتحکام در نوع  VFمشـاهده شـد.
معایـب موجـود در نوع  VFدر نوع  RRمشـاهده نمیشـود که
باعـث کنتـرل بهتر در اسـتحکام و جـذب انرژی میشـود .فوم
ترکیبـی نـوع  RRمیتوانـد بدون افـت قابل توجه در اسـتحکام
تـا کرنـش  75-%60در مقابـل فشـار مقاومـت کنـد .ایـن مواد
با کسـر حجمـی یکسـانی از میکروبالنها در سراسـر سـاختار،
باعـث حـذف اثـرات نامطلـوب فومهـای نـوع  VFمیشـوند.
مقـدار کل انـرژی جـذب شـده در  FGSFاز نـوع  3 RRتـا 5
برابر بیشـتر از  FGSFنوع  VFو فومهای ترکیبی سـاده اسـت.
بنابرایـن اسـتفاده از  FGSFنـوع  RRدر کاربردهـای زیربنایـی
میتوانـد بـه طـور قابـل مالحظـهای ایمنـی سـازه را تحـت
بارگـذاری فشـاری باال ببـرد [ 6و .]7

  1-2فومهای درجه بندی شده از نظر عملکرد ()FGSF

مـواد درجـه بنـدی شـده از نظـر عملکـرد بـه علـت تقاضـای
روز افـزون در کاربردهـای مـدرن مهندسـی ،اهمیـت ویـژهای
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شکل  3طرحواره فومهای درجه بندی شده از نظر عملکرد (الف) نوع

آشنایی با فومهای ترکیبی و خواص آنها

( VFب) نوع ]6[ RR

  2-2فومهای ترکیبی بر پایه مواد سیمانی
(Cement Based

فومهـای ترکیبـی بـر پایـه مـواد سـیمانی
 )Syntactic Foamsتوسـط  Liو همـکاران معرفی شـده اسـت
[ .]8ایـن نـوع از فومهـای ترکیبـی کامپوزیتی چند فازی اسـت
کـه از پخـش میکروبالنهـا در التکـس السـتیکی کـه باعـث
چقرمـه و چسـبناک شـدن ماتریس میشـود ،به وجـود میآید.
سـایر فازهـای ایـن کامپوزیـت شـامل مقادیـر کـم نانـو الیـاف
و نانـورس اسـت .فومهـای ترکیبـی بـر پایـه مـواد سـیمانی
چسـبناک ظرفیـت باالتـری برای جـذب انرژی ناشـی از ضربه
بـدون تأثیـر بر اسـتحکام آن در مقایسـه با سـایر مواد سـیمانی
دارنـد .در مقایسـه بـا هسـتههای بـر پایـه فومهـای پلیمـری
مشـابه ،فومهـای ترکیبـی بـر پایـه مـواد سـیمانی چسـبناک،
ظرفیـت قابـل مالحظـهای در جـذب انـرژی دارنـد .التکـس
السـتیکی ،ماتریـس سـیمانی چسـبناک را چقرمـه کـرده ،باعث
ذخیـره بیشـتر انـرژی االسـتیک میشـود .میکروبالنهـا ضمـن
ایجـاد کاهـش وزن در مـاده بـه شـدت سـبب حفظ آب شـده،
سـازوکار جـذب انـرژی در مقیـاس میکـرو را فراهـم میکنند.
نانـورس ،سـاختار بلورهـای هیدرات سـیمانی را بهبود میدهد.
میکروبالنهـا و میکروالیـاف ،مکانهـای جـذب انـرژی را بـا
سـازوکارهایی نظیـر خـرد شـدن میکروبالنهـا ،جدایـش
سـطح مشـترک میکروبالنهـا و ماتریـس ،ایجـاد میکروترکهـا
در ماتریـس و بیـرون کشـیده شـدن الیـاف افزایـش میدهنـد
[ .]8شـکل  4سـطح شکسـت فومهـای ترکیبـی بـر پایـه مـواد
سـیمانی چسـبناک را نشـان میدهـد کـه در آن خـرد شـدن
میکروبالـن ،جدایـش سـطح مشـترک و بیـرون آمـدن الیاف به

شکل  4سازوکارهای جذب انرژی در مقیاس میکرو در فومهای ترکیبی بر
پایه مواد سیمانی []8

وضـوح دیـده میشـود .ایـن مـوارد بـه عنـوان جـاذب انـرژی
ضربـه عمـل کـرده ،ظرفیت جذب انـرژی را افزایـش میدهند.
میکروترکهـای ماتریـس نیـز در شـکل قابـل مشـاهده اسـت.
پدیـد آمـدن میکروترکهـا نیـز انـرژی ضربه را جـذب میکند.
بـا وجـود ایـن بـه علـت وجـود السـتیک و اصلاح چقرمگی
ماتریـس سـیمانی چسـبناک بـه وسـیله آن میکروترکها رشـد
نکـرده ،بـه ترکهـای بـزرگ تبدیـل نمیشـوند .نتیجـه ایـن
فرآینـد جلوگیـری از شکسـت ناگهانـی سـاختار اسـت.
 3مروری بر مطالعات انجام شده
  1-3ریختشناسی

در کامپوزیتهـای پلیمـری بـرای بـه دسـت آوردن خـواص
مناسـب ،توزیـع یکنواخـت ذرات بـدون تشـکیل کلوخـ ه الزم
اسـت.کلوخهای شـدن ذرات در اثـر نیروی چسـبندگی به سـه

شکل  5تصویر  SEMسطح شکست فوم ترکیبی حاوی  %10وزنی از ( CNFالف) میکروبالن شیشه در محاصره رزین حاوی نانو الیاف کربن (ب) نانو
الیاف کربن با بزرگنمایی بیشتر []10
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دلیـل مکانیکـی ،الکترواسـتاتیکی و مولکولـی رخ میدهـد [.]9
بـا کاهـش انـدازه ذرات ،نیـروی گرانشـی و نیروی چسـبندگی
کاهـش مییابـد .بـا توجـه بـه اینکـه نیـروی گرانشـی بـا
تـوان سـوم و نیـروی چسـبندگی بـا تـوان اول یـا دوم قطـر
میکروبالنهـا متناسـب اسـت ،بـا کاهـش انـدازه ذرات نیـروی
چسـبندگی غالـب شـده ،بنابرایـن میـزان کلوخـهای شـدن در
ذرات کـروی بـا قطـر بزرگتـر ،کمتـر خواهـد شـد [.]9
 Povedaو همکارنـش [ ]10فـوم ترکیبی برپایه رزین اپوکسـی/
میکروبالـن شیشـه را تهیـه کـرده و تأثیـر نانـو الیـاف کربـن
( )CNFرا بر آن بررسـی کردند .شـکل  5سـطح شکسـت فوم
ترکیبـی شـامل %10وزنـی  CNFرا بـر سـطح شکسـت فـوم
ترکیبـی حاصـل نشـان میدهد .کسـر وزنی نسـبتا بـاالی CNF
منجـر بـه شکسـت سـخت و زبر میشـود .ایـن زبریها مسـیر
رشـد ترکهـا را از بیـن بـرده ،فراینـد رشـد ترکها بـه تعویق
میافتـد کـه در نهایـت باعـث افزایـش اسـتحکام فومهـای
ترکیبـی میشـود.
بـر اسـاس گزارش  Liو همکارانـش [ ،]11در نمونه تحت بار،
شـکافها از محـل حفرههـای بـزرگ آغـاز میشـوند .زمانـی
کـه فـوم ترکیبـی تحـت فشـار قـرار میگیـرد میکروبالنهـا
خـرد شـده و خردههـا و حفرههـای بـزرگ در ماتریـس ایجـاد
میکننـد کـه میتوانـد دلیـل شـروع ترکهـا باشـد.
یکـی از روشهـای تولیـد فومهـای ترکیبـی نانوکامپوزیتـی
بـا مورفولـوژی و خـواص ویـژه ،اسـتفاده از میکروبالنهـای
پوشـش داده شـده بـا نانوذرات اسـت .از مهمتریـن مزایای این
روش جلوگیـری از تجمع نانوذرات در ماتریس پلیمری اسـت.
 Bhatو همکارانـش [ ]12بـرای کاربـرد فومهـای ترکیبـی در

وسـایل الکترونیـک که نیازمند هدایت حرارتی بیشـتری اسـت،
اسـتفاده از فومهـای ترکبـی پوشـش داده شـده بـا نانولولههای
کربنـی را پیشـنهاد دادنـد .بـرای تهیه ایـن میکروبالنهـا ابتدا به
کمـک روش جانشـانی بـدون الکترون نانـوذرات نیکل بر روی
میکروبالنهای شیشـهای پوشـش داده شـدند و سـپس به کمک
روش الیـه نشـانی از فـاز بخـار ( )CVDنانولولههـای کربنی بر
روی آنهـا رشـد داده شـدند .بررسـی تصاویـر میکروسـکوپ
الکترونـی روبشـی و عبـوری نشـان میدهـد کـه نانولولههـای
کربنـی بـه خوبـی سـطح میکروبالنهـا راپوشـش دادهانـد
(شـکل .)6مقـدار هدایـت حرارتـی فومهـای ترکیبـی حاصـل،
نسـبت بـه فومهـای ترکیبی معمولـی %86 ،افزایش نشـان داد.
  2-3خواص مکانیکی

اسـتحکام فشـاری بـاالی فومهـای ترکیبـی بـه حضـور
میکروبالنهـا در سـاختار آنهـا نسـبت داده میشـود .در
فومهـای ترکیبـی سـه فـازی (واقعی) شـکل و مقـدار فضاهای
خالـی نیـز تأثیـر قابـل توجهـی بـر خـواص مکانیکـی دارنـد.
  1-2-3خواص فشاری

 Bunnو همکارانـش [ ]13خـواص فشـاری فومهـای ترکیبـی
سـاخته شـده با میکروبالنهای فنولیک را در کسـرهای حجمی
متفـاوت بررسـی کردنـد .آنها مشـاهده کردند با افزایش کسـر
حجمـی میکروبالنهـا ،اسـتحکام فشـاری فومهـای ترکیبـی
سـاخته شـده کاهـش مییابد.
 Guptaو همکارانـش [ ]14خـواص مکانیکـی فومهـای
ترکیبی را برحسـب نسـبت شـعاعها مورد بررسـی قـرار دادند.

شکل  6تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری میکروبالنهای پوشش داده شده با نانو لولههای کربنی(الف) تصویر( SEMب) تصویر]12[ TEM
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نسـبت شـعاعها بصـورت نسـبت شـعاع داخلـی بـه خارجـی
میکروبالنهـا تعریـف میشـود .تفـاوت در نسـبت شـعاعها
باعـث ایجـاد تفـاوت چگالـی در فومهـای ترکیبـی حاصـل
میشـود .نسـبت شـعاع کمتـر ،میکروبالـن بـا چگالی بیشـتر را
ایجـاد میکنـد .آنهـا خـواص فشـاری فومهـای ترکیبـی تولید
شـده بـا پنـج نمونـه میکروبالـن بـا نسـبت شـعاعهای متفاوت
(چگالیهـای متفـاوت) را مورد بررسـی قرار دادنـد و دریافتند
کـه هرچـه نسـبت شـعاع میکروبالنهـای مـورد اسـتفاده در
تولیـد فومترکیبـی کمتر باشـد ،مدول و اسـتحکام فشـاری فوم
حاصـل بیشـتر خواهـد بـود .نتایج آزمون فشـاری از پهنـا و لبه
فومهـای ترکیبـی تهیـه شـده نشـان داد کـه نمونههایـی کـه از
لبـه تحـت فشـار قـرار میگیرنـد ،اسـتحکام و مـدول فشـاری
بیشـتری نسـبت بـه نمونههایـی دارنـد کـه از پهنا تحت فشـار
قـرار میگیرنـد.
 Guptaو همکارانـش [ ]15در تحقیـق دیگـری بـا بررسـی
خـواص مکانیکـی فومهـای ترکیبـی حـاوی میکروبالنهـای
شیشـهای بـا چگالـی متفـاوت دریافتند کـه فومهـای ترکیبی با
مـدول و اسـتحکام فشـاری بـاال از میکروبالنهـای بـا چگالـی
بـاال ( )350-460 kg/m3تهیـه میشـوند .ایـن فومهـا دارای
معایبـی همچـون چگالـی بـاال و کرنـش در شکسـت پایین (در
محـدوده  )% 8 -10هسـتند ،ایـن محدودیتها کاربـرد آنها را
در مـواردی کـه نیـاز به مواد سـبک وجـود دارد ،دچار مشـکل
میکنـد .بایـد توجـه داشـت که فومهـای ترکیبـی تهیه شـده با
میکروبالنهـای بـا چگالی پایین ( )200 -350 kg/m3اسـتحکام
پایینتـر و کرنـش در شکسـت باالتـری نسـبت بـه فومهـای
تهیـه شـده بـا میکروبالنهـای بـا چگالـی بـاال دارند.
 Zhangو همکارانـش [ ]16فـوم ترکیبـی رزیـن فنولیـک/
میکروبالـن کربـن را تهیـه کردنـد و خـواص فشـاری ایـن
فومهـا را مـورد بررسـی قـرار دادنـد .در ایـن پژوهـش ابتـدا
میکروبالنهـای کربـن را با عامـل اتصال گلوتاریـک دیآلدهید
( )Glutaric Dialdehydeاصلاح کردنـد .شـکل  7مقایسـهای
بیـن اسـتحکام تسـلیم فشـاری ( )σcفومهـای ترکیبـی حـاوی
میکروبالنهـای معمولـی ( )Aو میکروبالنهـای اصلاح شـده
( )Bرا نشـان میدهـد .نتایـج حاکـی از آن اسـت که اسـتحکام
فشـاری فومهـای ترکیبی سـاخته شـده بـا میکروبالن نـوع  Aبا
افزایـش کسـر حجمـی میکروبالـن کاهـش مییابـد .دلیـل این
کاهـش میتوانـد حجـم فضای خالی باشـد کـه در اثـر افزودن
میکروبالنهـا ایجـاد میشـود کـه ایـن فضاهـای ایجـاد شـده
منجـر بـه کاهـش  σcمیشـود .از طرفـی مشـاهده میشـود کـه
در تمـام ترکیـب درصدهـای میکروبالنهـای نوع  ،Bاسـتحکام

فشـاری بیشـتری نسـبت به میکروبالنهای نـوع  Aوجود دارد.
علـت را میتـوان بـه تأثیـر عامـل اتصـال و برهمکنـش بهتـر
میکروبالنهـا بـا ماتریـس پلیمـری نسـبت داد.

شکل  7مقایسه استحکام فشاری به عنوان تابعی از کسر حجمی میکروبالن کربن[]16

  2-2-3خواص کششی و خمشی فومهای ترکیبی

 Woutersonو همکارانـش [ ]17خـواص کششـی فومهـای
ترکیبی اپوکسـی با سـه نـوع میکروبالـن را بررسـی کردند15 K.
و  46 Kمیکروبالنهـای شیشـهای بـا ضخامـت دیـواره 0/70
و  1/35میکرومتـر هسـتند و  BJO-093میکروبالنـی از نـوع
فنولیـک بـا ضخامـت دیـواره  1/84میکرومتـر اسـت .شـکل 8
(الـف و ب) به ترتیب اسـتحکام کششـی ویـژه ( )σt/ρو مدول
یانـگ ویـژه ( )Et/ρسـه نوع فـو م ترکیبی با ترکیـب درصدهای
متفـاوت میکروبالـن را نشـان میدهـد .با افزایـش  %10حجمی
از میکروبالـن ،افزایـش چشـمگیری در اسـتحکام ویـژه فـوم
ترکیبـی نسـبت بـه رزیـن اپوکسـی خالص مشـاهده میشـود.
بـا افزایـش میکروبالنهـا بـه بیـش از  %10حجمـی ،اسـتحکام
ویـژه رونـدی نزولـی طی میکنـد؛ ولی بـا این وجود در کسـر
حجمـی  %50از میکروبالـن ،اسـتحکام ویـژه بیشـتر از رزیـن
خالص اسـت.
 Guptaو همکارانـش [ ]18خـواص کششـی شـبه ایسـتای
( )Quasi-Staticفومهـای ترکیبـی حـاوی میکروبالنهـای
شیشـهای را مـورد بررسـی قـرار دادنـد .آنها نتیجـه گرفتند که
اسـتحکام کششـی با افزایـش چگالـی میکروبالن افزایـش ،و با
افزایـش کسـرحجمی آن (در نمونههـای دارای میکروبالنهـای
بـا چگالـی یکسـان) کاهـش مییابـد .همچنیـن آنهـا بـه ایـن
نتیجـه رسـیدند کـه بـا افزایـش چگالـی میکروبالـن (ضخامت
دیـواره آن) مـدول کششـی افزایـش مییابـد.
 Guptaو همکارانـش [ ]19آزمـون خمش سـه و چهار نقطهای
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و تیر کوچک برشـی را بر روی سـاختارهای سـاندویچی دارای
هسـته فـو م ترکیبـی انجـام دادنـد .همچنیـن جهت بررسـی اثر
وضعیـت انجـام آزمون خمش (سـه نقطـهای یا چهـار نقطهای)
بر خواص خمشـی ،این آزمون را روی سـاختارهای ساندویچی
بـا هسـته فـوم ترکیبـی ( با کسـر حجمـی ثابـت میکروبالن در
فومهـا) انجـام دادنـد .آنهـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه تنش
برشـی ایجاد شـده در هسـته سـاختار و همچنین تنش خمشـی
ایجـاد شـده در پوسـتهها در هـر دو وضعیـت انجـام آزمـون
خمشـی ،مسـتقل از ضخامـت دیـواره میکروبالـن اسـت .ایـن
گـروه در بررسـی نتایـج آزمـون تیـر کوتاه برشـی چنیـن نتیجه
گرفتنـد که تنش برشـی هسـته سـاختار سـاندویچی و همچنین
تنـش خمشـی وارد بـر پوسـتهها بـا افزایـش ضخامـت دیواره
میکروبالـن کاهـش مییابد.
 Guptaو همکارانـش [ ]20آزمـون خمـش سـه نقطـهای را
بـر روی سـاختارهای سـاندویچی بـا هسـته فـوم ترکیبـی و
میکروبالنهـای شیشـه انجـام دادنـد .آنهـا نتیجـه گرفتنـد کـه
مقدار اسـتحکام خمشـی به دسـت آمـده به نسـبت منظر(نحوه
انجـام آزمـون از پهنـا یـا از لبه) وابسـته اسـت و به طـور مثال،
مقـدار اسـتحکام خمشـی بـه دسـت آمـده در نسـبت منظـر
بزرگتـر %30 ،بیشـتر از مقـدار به دسـت آمده در نسـبت منظر
کوچکتـر اسـت.
  3-2-3خواص ضربه و اثر نرخ کرنش بر رفتار مکانیکی
فومهای ترکیبی

آزمونهـای شـبه ایسـتا نیـز ماننـد خـواص دینامیکـی دارای
اهمیـت زیـادی هسـتند و در بررسـی فومهـای ترکیبـی بایـد
مـورد مطالعـه قـرار گیرنـد ،بـه ویـژه کـه فومهـای ترکیبـی به

سـرعت جایگزیـن مـواد فلـزی مـورد اسـتفاده در سـاختمان
ماشـینها میشـوند .مطالعـه روی خـواص ضربـه کامپوزیتها
از زمانـی کـه از آنهـا در صنعـت خودرو اسـتفاده شـده اسـت
اهمیـت بیشـتری یافتـه اسـت [.]21
 ]22[ Woldesenbetنتیجـه گرفـت کـه بیشـترین فشـار وارد بر
فومهـای ترکیبـی در آزمـون ضربه بـا افزایش ضخامـت دیواره
میکروبالنهـا افزایـش مییابـد .همچنیـن فومهـای ترکیبـی
دارای میکروبالنهـای نازکتـر در آزمـون ضربـه سـرعت بـاال،
انـرژی شـروع تـرک کمتـری دارنـد ،اما انـرژی گسـترش ترک
آنهـا نسـبت بـه فومهـای دارای میکروبالنهـای ضخیمتـر،
بیشـتر است.
 Kimو همکارانـش [ ]23آزمون ضربـه را روی کامپوزیتهای
حـاوی میکروبالنهـای اپوکسـی انجـام دادنـد و نتیجـ ه گرفتند
کـه کارایـی ضربه کامپوزیتهای اسـتفاده شـده به عنـوان مواد
محافـظ با افزایـش مقـدار میکروبالن افزایـش مییابد.
 Woldesenbetو همکارانـش [ ]24وابسـتگی خـواص فومهای
ترکیبـی تولیـد شـده بـا میکروبالنهـای دارای ضخامتهـای
متفـاوت را در نـرخ کرنـش مـورد مطالعـه قـرار دادنـد .نتایـج
نشـان داد کـه افزایـش قابـل توجهـی در بیشـینه اسـتحکام فوم
ترکیبـی در نرخهـای کرنـش باالتـر و ضخامتهـای بیشـتر
میکروبالـن ایجـاد میشـود .همچنیـن مشـاهده شـد کـه مدول
االسـتیک نیـز بـا افزایـش نـرخ کرنـش و چگالـی میکروبالنها
(ضخامـت دیـواره آنهـا) افزایـش مییابـد.
 Songوهمکارانـش [ ]25خـواص فومهـای ترکیبـی بـر پایـه
اپوکسـی را در بـازه نـرخ کشـش از 550s-1تـا  1030s-1مـورد
آزمایـش قرار دادند .آنها مشـاهده کردند که اسـتحکام فشـاری
دینامیـک فـوم کامپوزیتـی بـا افزایـش نـرخ کرنـش افزایـش

شکل  8خواص کششی ویژه فومهای ترکیبی ( ) ) ( ،46 K)▲( ،15 Kمیکروبالن فنولیک ،الف) استحکام کششی ویژه ب) مدول یانگ ویژه []17
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مییابـد.
  3-3خواص دینامیکی-مکانیکی

 Johnو همکارانـش [ ]26فـوم ترکیبـی سـیانات اسـتر بـا
میکروبالنهـای شیشـه بـا مقادیر متغیـر نانـورس را تهیه کردند
و خـواص دینامیک-مکانیکـی آن را مورد بررسـی قـرار دادند.
نتایـج حاکـی از آن بـود که در تمـام نمونهها مـدول ذخیره فوم
ترکیبـی بـا افزایـش دما کاهـش مییابد .همچنین افت شـدیدی
در مـدول در نزدیکـی دمـای انتقـال شیشـهای ( )Tgمشـاهده
میشـود .نتایـج به دسـت آمده نشـان داد که در دماهـای پایین،
مـدول ذخیره فـوم ترکیبی فاقـد نانورس ( )CMو فـوم ترکیبی
حـاوی  2درصد حجمی نانورس ( )CM-2تقریب ًا مشـابه اسـت.
امـا در نمونه حـاوی  4درصد حجمی نانـورس ( )CM-4مدول
ذخیـره افزایـش مییابـد .بهبود مشـاهده شـده در نمونه CM-4
میتوانـد بـه علـت برهمکنشهـای قـوی بین سـیانات اسـتر و
نانـورس باشـد که منجر به سـختتر شـدن حرکـت زنجیرهای
پلیمری میشـود.

مطالعـه دیگـری در زمینـه فومهـای ترکیبـی  DGEBAیـا
ن اپوکسـی اسـت بـا میکروبالنهای
نـاوالک کـه بـر پایـه رزیـ 
شیشـه توسـط  Sankaranو همکارانـش [ ]2انجـام شـد .در
ایـن تحقیـق نمونههـا بـه صـورت  SF-01، SF-02و SF-03
نامگـذاری شـدند کـه بـه ترتیـب شـامل  68/33 ،62/12و 71/70
درصـد حجمـی میکروبالـن شیشـه بودنـد .از طرفی نمونـه SF-01
دارای سختکننده آلیفاتیکی ( )Cycloaliphatic Amineو دو نمونه
 SF-02و  SF-03دارای سـختکنندههای آروماتیکـی (Aromatic
 )Amineبودنـد .نتایـج بـه دسـت آمـده از نمـودار مـدول اتلاف
نشـان داد کـه دمـای انتقـال شیشـهای ( )Tgبرای فومهـای SF-01،
 SF-02و  SF-03بـه ترتیـب  151 °C ،130/7 °Cو 204/4 °C
اسـت .همچنیـن مشـاهده شـد کـه دمـای  Tgبـرای فومهـای
ترکیبـی بیشـتر از رزیـن خالـص اسـت کـه دلیـل آن میتوانـد
اثـر تقویتـی میکروبالنهـا باشـد کـه باعـث سـختتر شـدن
حرکـت زنجیرهـای پلیمـری در ناحیـه بین سـطحی ماتریس و
میکروبالـن میشـود .از طرفـی افزایـش دمـای  Tgدر فومهـای
ترکیبـی در مقایسـه با رزینهـای خالص در نمونههـای SF-02
و  SF-03کـه دارای سـختکنندههای آروماتیکی اسـت نسـبت

شکل ( 9الف) نمودار های مدول ذخیره و اتالف فومهایی ترکیبی تقویت نشده و (ب) تقویت شده با الیاف شیشه (ج) اتالف بر حسب دما برای فومهای
تقویت نشده و(د) اتالف برحسب دمای فومهای تقویت شده با الباف شیشه [ ]28
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بـه نمونه  SF-01بیشـتر اسـت کـه میتواند به علـت افزایش در
کسـر حجمـی سـختکنندهها و کاهـش میکروبالنهـا در نمونه
 SF-01نسـبت بـه نمونههـای  SF-02و  SF-03باشـد.
 Erwinو همکارانـش [ ]27تأثیـر درصـد الیـاف کربـن و اندازه
ف بـر خـواص دینامیـک -مکانیکی فومهـای ترکیبـی تهیه
الیـا 
شـده از رزیـن اپوکسـی و میکروبالنهـای فنولیـک را بررسـی
کردنـد .نتایـج بـه دسـت آمده نشـان داد کـه با افزایـش درصد
الیـاف کربـن و انـدازه الیاف ،مـدول ذخیره افزایـش مییابد .از
طرفـی دمـای  Tgدر محدوده  69 °Cاسـت و بـا افزایش درصد
الیافهـا و انـدازه الیـاف ،افزایـش چندانی مشـاهده نمیشـود.
 Ferreiraو همکارانـش [ ]28تأثیـر کسـر وزنـی میکروبالنهای
و نیـز الیـاف شیشـه را بر خـواص دینامیکی مکانیکـی فومهای
ترکیبـی بـر پایـه اپوکسـی و میکروبالنهـای شیشـه مـورد
بررسـی قـرار دادنـد .نتایج به دسـت آمده نشـان داد بـا افزایش
کسـر وزنـی میکروبالن از صفر بـه  %17وزنی ،مـدول ذخیره و
بیشـینه مـدول اتلاف (که مصادف با افت شـدید مـدول ذخیره
اسـت) کاهـش قابـل توجهی مییابند (شـکل  .)9علاوه براین،
نتایـج نشـان داد حضـور الیـاف شیشـه بـه عنـوان تقویتکننده
سـبب افزایـش مـدول ذخیـره و متعاقبـ ًا کاهش حداکثـر مقدار
مـدول اتلاف میشـود .روند اتالف بر حسـب دمـای فومهای
تهیـه شـده در شـکل  9مشـابه رونـد اتلاف بـر حسـب مدول
اتلاف اسـت و بـه عبـارت دیگر بـا افزایـش میـزان میکروبالن
و الیـاف شیشـه مقـدار بیشـینه آن کاهش مییابـد .اگرچه نمونه
حاوی سـه درصـد الیاف شیشـه ،اتالف باالتری از خود نشـان
میدهـد کـه میتوانـد مربوط بـه وجـود فضاهای خالی بیشـتر
در آن باشد.
  4-3بررسی خواص الکتریکی و حرارتی فومهای ترکیبی

 Zhangو همکارانـش [ ]29اقدام به تهیه فومهای ترکیبی هیبریدی
حـاوی نانـو الیـاف کربـن نمودنـد و هدایـت الکتریکـی و بـازده
محافظتـی ایـن مـواد را در مقابل تداخـل امواج الکترومغناطیسـی
مـورد بررسـی قـرار دادنـد .نتایـج نشـان داد فومهـای ترکیبـی
نانوکامپوزیتـی حـاوی  %2حجمی نانو الیـاف کربن دارای خواص
مناسـب بـرای بیشـتر کاربردهای عملی هسـتند.
قمصـری و همکارانـش [ ]30در سـال  2014اقـدام بـه تهیـه
فومهـای برپایـه اپوکسـی /میکروبالـن شیشـه حـاوی ترکیـب
یونـی مایـع بر پایـه ایمیدازولیـوم کردنـد .نتایج نشـان داد این
ترکیـب یونـی ،عاملـی بـرای بهبـود پخـش نانولولههـای کربن
اسـت و از طرفـی باعـث بهبـود اتصـال نانولولههـای کربنی به
بسـتر پلیمـری میشـود .مقایسـه نتایـج مربـوط به تأثیـر حضور
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مایـع یونـی و نانولولههـای کربـن و نیـز حضـور همزمـان هـر
دو ترکیـب بـر مقاومـت الکتریکی سـطحی در شـکل  10نشـان
داده شـده اسـت .مشـاهدهمیشـود کـه اسـتفاده هم-زمـان از
مایعـات یونـی و نانـو لولههـای کربنـی (نمونههـای set-1،
 set-2و  )set-3درمقایسـه بـا نمونههـای حـاوی مایـع یونـی به
تنهایـی (نمونههـای دارای کـد  )ILیـا نانولوله کربنی بـه تنهایی
(نمونههـای کـد  )CNTو نیـز نمونه شـاهد ( )Plainکاهش قابل
مالحظـهای در مقاومـت الکتریکـی سـطحی ایجـاد میکنـد.
 Shunmugasamyو همکارانـش [ ]31در سـال  2014خـواص
الکتریکـی فومهـای ترکیبـی برپایـه رزیـن وینیـل اسـتر و
میکروبالنهـای شیشـه را مـورد بررسـی قرار دادند .نتایج نشـان
داد کـه ثابت دی الکتریک با کاهش کسـر حجمـی میکروبالنها
و افزایـش ضخامـت دیـواره آنهـا افزایـش مـی یابد.
مطالعـات  Zhuو همکارانـش [ ]32دربـاره خـواص حرارتی و
الکتریکـی فومهـای ترکیبـی اپوکسـی /میکروبالن شیشـه نشـان
داد کـه ثابـت هدایـت حرارتـی ،ثابـت دی الکتریـک و اتلاف
دی الکتریـک فومهـای تهیـه شـده با افزایـش مقـدار میکروبالن
و کاهـش چگالـی آن کاهـش مییابـد کـه نشـان دهنـده ایـن
موضـوع اسـت کـه خـواص فـوم حاصلـه بیشـتر وابسـته بـه
خـواص میکروبالنها اسـت .در شـکل  11نمـودار ثابت هدایت
حرارتـی بـر حسـب کسـرحجمی میکروبالـن بـرای فومهـای
حـاوی میکروبالنهـای متفـاوت شیشـهای آورده شـده اسـت.
مشـاهدات  Winkelو همکارانش [ ]33در بررسی استحکام دی
الکتریـک فومهـای ترکیبی بـر پایه اپوکسـی/میکروبالن شیشـه
نشـان داد کـه اسـتحکام دی الکتریـک ایـن مـواد در دماهـای
پایین ( )77 Kبسـیار بیشـتر از اسـتحکام دی الکتریک این مواد
در دمـای محیـط اسـت .همچنیـن ایـن گـروه مشـاهده کردنـد
کـه سـیالنیزه کـردن میکروبالنها سـبب افزایش اسـتحکام دی
الکتریـک فومهـای حاصلـه در دمـای محیـط میشـود.
مطالعـات انجام شـده در مرکـز تحقیقات مواد ولتاژ باال توسـط
 Kesslerو همکارانـش [ ]34و نیـز  Mashkinو همکارانـش
[ ]35مربـوط بـه تفـاوت تأثیـرات مربـوط بـه نـوع میـدان
(متنـاوب یـا مسـتقیم) بـر اسـتحکام دی الکتریک و نیـز توزیع
میـدان الکتریکـی در درون فـوم ترکیبی نشـان داد که اسـتحکام
فومهـای ترکیبـی در میـدان مسـتقیم بسـیار بیشـتر اسـت.
همچنیـن نتایـج نشـان داد که توزیـع میدان الکتریکـی در درون
فـوم ترکیبـی به شـدت به میـزان رسـانایی نسـبی میکروبالن و
رزین وابسـته اسـت.
بررســیهای انجــام شــده توســط  Strauchو همکارانــش
[ ]36بــر روی فومهــای ترکیبــی نانوکامپوزیتــی نشــان داد
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شکل 10مقاومت الکتریکی سطحی فومهای ترکیبی حاوی نانو لولههای کربن و مایعات یونی []30

شکل 11نمودار ثابت هدایت حرارتی بر حسب درصد حجمی میکروبالن برای فومهای حاوی میکروبالنهای متفاوت شیشهای []32

کــه افــزودن میکروبالــن ســبب کاهــش شــدید ثابــت هدایــت
حرارتــی در ایــن فــوم هــا میشــود .همچنیــن مطالعــات ایــن
گــروه نشــان داد کــه افزایــش میــزان نانــو ذرات ســیلیکا در
فومهــای ترکیبــی نانوکامپوزیتــی ،بــا افزایــش جزئــی ثابــت
هدایــت حرارتــی همــراه اســت.
  5-3بررسی رفتارجذب آب فومهای ترکیبی

یکـی از مهمتریـن خـواص فومهـای ترکیبی ،جـذب آب پایین

آنهـا اسـت .همچنیـن این فومهـا دارای سـاختار کام ً
ال سـلول
بسـته هسـتند ،از ایـن رو مقـدار آب جذب شـده توسـط آنها
بسـیار کمتـر از فومهـای سـلول بـاز اسـت .جـذب آب کلـی
فومهـای ترکیبـی تحـت تأثیـر عاملهـای فراوانـی اسـت کـه
مهمتریـن آنهـا عبـارت اسـت از :ماهیـت تماس بین سـطحی
بیـن ماتریـس و میکروبالـن ،کسـرحجمی میکروبالـن ،اندازه و
مقاومـت میکروبالنهـا ،خـواص فیزیکـی و شـیمیایی پرکننـده
و رزیـن اتصـال دهنـده .همچنیـن باید توجه داشـت که سـطح
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شکل  12تغییرات وزنی فومهای ترکیبی بر حسب درصد بعد از غوطهوری در آب دریا و آب لولهکشی []37

تمـاس میکروبالن و بسـتر نقـش مهمی در جـذب آب فومهای
ترکیبی دارد.
در مطالعـهای کـه توسـط  ]37[ Sadlerو همکارانـش انجـام
شـد ،تأثیـر سـه نـوع مـواد  ،Eco-Coreچـوب بالسـا(Balsa
 )woodو فـوم  PVCتحـت غوطـهوری در آب بررسـی شـد.
 Eco-Coreمـاده جدیـد مقـاوم در برابـر آتـش اسـت کـه %83
وزن آن را خاکسـتر تشـکیل میدهـد .طراحـان کشـتی و هواپیما
از چـوب بالسـا و فـوم  PVCبه عنوان مواد هسـتهزا در سـاختار
سـاندویچی اسـتفاده میکننـد .در ایـن مطالعـه تغییـرات ابعادی،
افزایـش وزن و خـواص فشـاری بعـد از غوطـهوری در آب بـه
مـدت  4سـاعت تـا  500روز مورد بررسـی قرار گرفـت .مطابق
شـکل  12مشـاهده میشـود کـه  Eco-Coreبه خوبـی  PVCدر
برابـر جـذب آب (آب دریا و آب لوله کشـی) و تغییرات خواص
مقـاوم اسـت .در صورتـی کـه چـوب بالسـا تغییـرات ابعـادی و
تـورم زیـادی را بعـد از غوطـهوری در آب نشـان میدهـد.
 Guptaو همکارانـش [ ]38رفتـار جـذب آب و اثـر آن بـر
خـواص فشـاری فومهـای ترکیبی را مورد بررسـی قـرار دادند.
آنهـا دریافتنـد کـه مـدول فشـاری بـا افزایـش میـزان رطوبت
در فـوم کاهـش مییابـد و مشـاهده کردنـد اسـتحکام فشـاری
نمونههـای غوطـهور در آب ،بـا افزایـش دمـای آب از 25 °C
بـه  70 °Cکاهـش مییابـد .نکتـ ه قابـل توجـه دیگـر در کار
ایـن گـروه آن بـود کـه نمونههـای در معـرض آب  70 °Cافت
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شـدیدی در اسـتحکام فشـاری نسـبت به نمونههای خشـک از
خـود نشـان دادند.
 Karthikeyanو همکارانـش [ ]39تأثیـر جـذب آب فومهـای
ترکیبی اپوکسـی /الیاف شیشـه خرد شـده بر اسـتحکام فشـاری
در محیـط هـای آبـی (آب شـور یـا آب دریـا) و بخـار آب را
بررسـی کردنـد .نتایـج نشـان داد کـه نمونههایی کـه تحت بخار
آب قـرار میگیرنـد اسـتحکام فشـاری آنها کاهـش مییابد ،که
دلیـل آن میـزان جـذب آب زیـاد و آسـیب دیـدن میکروبالنهـا
و پیوندهـای بیـن سـطحی اسـت کـه از طریـق آزمـون SEM
مشـاهده شـد .از طرفـی ،اسـتحکام فشـاری نمونههایـی کـه
در آب شـور یـا آب دریـا قـرار گرفتنـد ،نسـبت بـه نمونههـای
خشـک افزایـش یافت .انـدازه بزرگ یونهای کلریـد و تغییرات
بـه وجـود آمـده در نواحـی کـه الیـاف تحت تنـش قـرار دارند،
دلیـل افزایش اسـتحکام فشـاری ذکر شـده اسـت.
 Earlو همکارانـش [ ]40بـر روی جذب آب فومهای پلیمری
سـلول بسـته مطالعـه کردنـد و دریافتنـد کـه افزایش جـرم فوم
کامپوزیتـی متناسـب با مجذور زمان اسـت.
 4نتیجهگیری
اضافـه شـدن میکروبالنهـا بـه رزیـن و تشـکیل فومهـای
ترکیبـی اگرچـه باعث ایجاد مزایـای فراوانی نظیر سـبکی و نیز
کاهـش ثابـت هدایـت حرارتـی و ثابـت دی الکتریک میشـود
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امـا باعـث افـت قابـل توجه اسـتحکام به ویـژه از نوع کششـی
در کامپوزیـت حاصـل میشـود .همچنیـن اگرچـه در بسـیاری
کاربردهـا ثوابـت دی الکتریـک و هدایت حرارتـی پایین مزیت
محسـوب میشـوند امـا گاهـی تلفیـق سـبکی و نیـز هدایـت
حرارتـی یـا ثابـت دی الکتریـک باال مـد نظر اسـت .از این رو
تلاش بـرای بهبـود خـواص مکانیکـی و حرارتـی و الکتریکی
ایـن مـواد بـه طور گسـترده توسـط محققان مـورد توجـه واقع
شـده اسـت .در ایـن میـان بـا توجـه بـه ایـن کـه خـواص فوم
ترکیبـی ،وابسـته بـه سـه عامـل ماتریـس ،میکروبالـن و سـطح
تمـاس آنها اسـت ،محققـان با تمرکز بر ای عوامل ،توانسـتهاند
تـا حـدود زیـادی خـواص مطلـوب دلخـواه را ایجاد کننـد .به
عنـوان مثـال از تغییـر کسـر وزنـی ،چگالـی ،انـدازه و جنـس
میکروبالـن برای مهندسـی کردن خواص مکانیکـی ،دینامیکی-
مکانیکی و اسـتحکام ضربهای این فوم ها اسـتفاده شـده اسـت.
نتایـج بیانگـر آن اسـت کـه خـواص مکانیکـی و نیز اسـتحکام
ضربـهای ایـن فومهـا با افزایـش چگالـی میکروبالنهـا افزایش

و نیـز بـا افزایـش کسـر وزنـی آنهـا کاهـش مییابـد .علاوه
برایـن بررسـیهای دینامیکی-مکانیکـی فـوم هـا نشـاندهنده
آن اسـت کـه بـا افزایـش مقـدار میکروبالنهـا مـدول ذخیره و
اتلاف کاهـش میيابنـد .از طرفـی تقویـت ماتریـس بـه کمک
الیـاف سـبب افزایـش مـدول ذخیـره و کاهش اتالف میشـود.
همچنیـن بـرای بهبـود خـواص حرارتـی و الکتریکـی کـه در
سـالهای اخیـر توجـه زیـادی بـه آن شـده اسـت ،افـزودن
نانوسـاختارها و نیـز اصلاح خـواص ماتریس بـا افزودنیهای
مختلـف مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت .بـه عنـوان مثال پوشـش
دادن میکروبالنهـای شیشـه بـا نانولولههـای کربنـی سـبب
افزایـش  %86هدایـت حرارتـی این مواد شـده اسـت .از طرفی
اصلاح ماتریـس بـه کمـک حضـور مایعـات یونـی و اسـتفاده
همزمـان از نانـو لولههـای کربنـی سـبب افزایش قابـل مالحظه
هدایـت الکتريکـی شـده اسـت .بررسـی خواص جـذب آب و
نیـز تغییـر خـواص فومهـای ترکیبـی در محیط مرطوب نشـان
داده اسـت کـه میـزان جـذب آب و تغییر در خـواص ،به دمای
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