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پلیمرهای حافظه شکلی ( ،)SMPsجایگاهی ویژه از مواد را تشکیل میدهند و بهعنوان یکی از
نمایندگان سامانههای پلیمری هوشمند ،در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند .پلیمرهای
حافظه شکلی ،پلیمرهای پاسخگو به محرک هستند .عوامل تحریککننده ورودی میتواند بهصورت
نور ،دما ،تغییر  ،pHتغییر حالل ،میدانهای الکتریکی یا مغناطیسی باشد که خروجی آنها کرنش
است .امروزه این پلیمرها ،توجه زیادی را به خود جلب کرده است و عالوهبراین تحقیقات بنیادی و
نوآوریهای بسیاری روی این مواد انجام میشود .بررسی حاضر ،مروری کوتاه با توجه ویژه بر
ساختار ،سازوکارها و کاربردهای SMPها ،اثر حافظه شکلی و همچنین پیشرفتها و مفاهیم حال
حاضر را که برای این پلیمرها انجام شدهاست ،ارائه میکند .از جمله کاربردهای پلیمرهای حافظه
شکلی میتوان در صنایع پزشکی ،صنایع تجاری ،صنایع هوافضا ،پلیمرهای خودترمیمشونده و غیره
اشاره کرد.
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 1مقدمه
مواد پاسخگو به محرک یا به اصطالح مواد هوشمند ،موادی
هستند که میتوانند محیط اطراف خود را حس کنند و بهصورت
مستقیم پاسخ دهند [ .]1پليمر حافظه شكلی (Shape-Memory
 )Polymerیا به اختصار  ،SMPپلیمری هوشمند است که توانایی
بهخاطر سپردن شكل اصلی خود را دارد .این شكل اصلی طی
مراحل تهیه و قالبگیری در حافظهی پليمر ثبت و با قراردادن
پليمر در شرایط مناسب و اعمال نيروی خارجی ،شكل موقت
در آن ایجاد میشود و تا زمانیکه در معرض محرک قرار نگيرد،
شكل موقت بدون تغيير باقی خواهد ماند .هنگامیکه پليمر با
شكل موقت در معرض محرک مناسب قرار بگيرد ،شكل اوليهی
خود را بدون اعمال هرگونه نيروی خارجی بازیابی میکند که
بازگشت پليمر را از شكل موقت به شكل اصلی ،اثر حافظه
شكلی ( )Shape Memory Ef fectیا به اختصار  SMEمیگویند.
این پليمرها حتی پس از تغيير شكلهای نسبت ًا زیاد ،دوباره شكل
اوليهی خود را بازیابی میکنند و قادرند این چرخه را بارها
تكرار کنند (شکل .]2[ )1
تاکنون از محرکهای گوناگونی برای طراحی پلیمرهای حافظه
شکلی از جمله حرارت ،الکتریسیته ،نور ،میدان مغناطیسی،
ماکروویو ،آب و سایر محیطهای خارجی استفاده شد ه است.
این توانایی حسکردن تغییرات محیط خارجی باعث میشود
که SMPها بهطور گستردهای در صنایع هوافضا ،زیستپزشکی،
پارچههای هوشمند ،رباتهای هوشمند ،ابزارهای چشمی
هوشمند و غیره مورد استفاده قرار گیرند [ .]2-6در مقایسه با
آلیاژها و سرامیکهای حافظه شکلیSMP ،ها دارای وزن کمتر،
شکلپذیری بهتر و فرایندپذیری آسانتری هستند و از اینرو
مورد توجه دانشمندان سراسر جهان قرار گرفتهاند [.]7-10
برای طراحی پليمرهای حافظه شكلی باید حداقل دو جزء را
درون شبكهی پليمری قرار داد:
 -1حداقل یک فاز سخت
 -2حداقل یک فاز نرم

شکل  1اثر حافظه شكلی در پليمرها [.]1

28

فصلنامه علمي ــ پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

شکل  2تصویری از فاز نرم و سخت در شبکهی پلیمری [.]2

فاز سخت ،بخشی از پليمر است که ساختار کلی پليمر را
پایدار ميكند و نسبت به محرک کام ً
ال پایدار است و بهعبارتی
ميتوان گفت که نسبت به محرک انعطافپذیر نيست .از جمله
فازهای سخت که تاکنون از آنها استفاده شده است ميتوان
به شبكههای پليمری دارای اتصاالت عرضی ،فاز بلورین و
شبكههای پليمری درهم تنيدهشده اشاره کرد [.]11،12
فاز نرم ،بخشی از پليمر است که نسبت به محرک از خود
واکنش نشان ميدهد؛ بهعبارتی ميتوان گفت که نسبت به محرک
انعطافپذیر است .این فاز وظيفهی ایجاد و پایدارکردن شكل
موقت را بر عهده دارد .فاز نرم شكل موقت را به روش تبلور،
شيشهایشدن ،پيوند هیدروژنی ،برهمکنش یونی ،برهمکنش
فلز-ليگاند و پیوندهای کوواالنسی برگشتپذیر پایدار ميكند
(شکل .]12[ )2
 2بررسی سازوکارهای عملی SMP
سازوکارهای وابسته به دما ،مهمترین و پرکاربردترین سازوکار
برای SMPها است که در آن دمایی را که پليمر شكل اصلی خود
را بازیابی ميكند (شكل موقت به شكل اصلی تبدیل ميشود)،
دمای انتقال نامگذاری کردهاند .این دما معموالً دمای ذوب فاز
نرم یا دمای انتقال فاز نرم است (شکل .]13[ )3

شکل  3دمای انتقال یا دمای ذوب فاز نرم [.]13
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فرایند حافظه شکلی شامل چهار مرحلهی تغییر شکل ،تثبیت
شکل ،رهایش تنش خارجی و بازیابی شکل است .قبل از فرایند
حافظه شکلی ،پلیمرها نیاز به تغییرشكل تحت تنش خارجی
همراه با گرمایش دارند .دمای باال باعث افزایش آنتروپی
پلیمرها ،کاهش سد انرژی ،افزایش تحرک زنجیر مولکولی و
در نتیجه عکسالعمل راحت آنها میشود .پس از این که پلیمر
در اندازهی مطلوب تغییرشکل موقت یافت ،شکل آن با اعمال
سرمایش تثبیت میشود و با رهایش تنش خارجی ،تغییری
نخواهد کرد .البته شرایط فیزیکی و شیمیایی میتواند منجر به
انسداد تحرک زنجیرهای پلیمر شود [.]14
تغییرشکل موقت میتواند برای مدت زیادی بدون محرک
خارجی نگه داشته شود .تنش و انرژی در پلیمر در طول فرایند
حافظه شکلی با افزایش آنتروپی ذخیره میشوند؛ بنابراین
شکل موقت بسیار ناپایدارتر از شکل اصلی است .وقتی ماده
در معرض محرک خارجی قرار گیرد تنش و انرژی خارجی
بهدلیل تحرک زنجیرها ،آزاد خواهند شد .سپس پلیمر پس از
تحریک ،دوباره به شکل اصلی خود باز میگردد (شکل .)3
فرایند حافظه شکلی میتواند چندین بار تکرار شود؛ بنابراین
SMPها میتوانند چندین شکل موقت و فقط یک شکل دائمی
داشته باشند [.]14
مطابق شکل ( )3زمانیکه دما کمتر از دمای ذوب باشد و
هيچگونه تنش فشاری به نمونه اعمال نشود ،پليمر شكل اصلی
خود را دارد .در این پلیمر نیمهبلورین ،با افزایش دما بلورها
ذوب شده و ماده منعطف ميشود و در نتیجه با اعمال نيرو
شكل موقت ایجاد ميشود .در ادامه برای تثبیت شكل موقت
با حفظ تنش فشاری ،باید نمونه تا زیر دمای انتقال سرد شود.
بدین ترتيب بلورها مجددا ً تشكيلشده و شكل موقت پایدار
ميشود .البته فاز نرم باید خاصيت تبلور را تحت فشار داشته
باشد [.]13،14
پليمر با شكل موقت تثبیتشده تا زمانیکه در معرض دمای
انتقال خود قرار نگيرد ،شكل موقتش را حفظ ميكند .وقتی
پليمر با شكل موقت در معرض دمای انتقال قرار بگيرد ،دوباره
بلورها ذوب شده و پليمر به حالت اوليهی خود بازمیگردد و
با سردکردن تا زیر دمای انتقال ،شكل اصلی بازیابی و تثبیت
ميشود [.]13،14
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شکل  4رفتار حافظه شکلی برگشتپذیر سلولز استات [.]15

در شرایط معمولی گروههای مرکاپتو از هم جدا بوده ،بين
زنجيرها هيچگونه اتصال عرضی برقرار نيست .برای ایجاد شكل
موقت ،ابتدا باید با اعمال نيرو این تغییر شکل در نمونه ایجاد و
با حفظ تنش اعمالی ،در حالل  DMSOقرار داده شود .در نتیجه
اتصاالت عرضی برقرار ميشوند و نمونه شكل موقت به خود
میگیرد .برای بازیابی شكل اوليه باید در -2مرکاپتو اتانول قرار
گيرد تا در اثر احيا ،اتصاالت عرضی شكسته شده و پليمر دوباره
به حالت اولیهی خود باز گردد .در واقع این پليمر شیمی-پاسخ
( )Chemo-Responsiveاست [.]15
 SMP 2-2برپایهی پيوند هيدروژنی

چم و همکارانش [ ،]16پلییورتانی طراحی کردند که
دارای واحدهای تکراری (-N,Nبیس(هیدروکسیلاتیل)
ایزونیکوتینآمین) یا  BINAبود (شکل .)5
در این پلیمر بين نيتروژن پيریدین و هیدروژن گروه عاملی
یورتان در دمای معمولی ،پيوند هيدروژنی برقرار است و پليمر

 SMP 1-2برپایهی پيوندهای کوواالنسی برگشتپذیر

آوکی و همکارانش [ ،]15از مشتقات سلولز استات ،پليمری را
طراحی کردند که دارای گروههای آویزان مرکاپتو بود (شکل .)4

شکل  5سنتز پلییورتان/پیریدین با مقدارهای متفاوت از .]16[ BINA
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شکل  6برهمکنش یونی بین پیریدین و عامل یورتان [.]16

در این حالت شكل اصلی خود را بهدست میآورد (شکل )6
[.]16-18
وقتی این پليمر تا دمای  60 °Cحرارت داده شود ،پيوندهای
هيدروژنی شكسته شده و در نتیجه تحرک زنجیرهای پليمری
افزایش ميیابد که این منجر به انعطافپذیری پلیمر و ایجاد شكل
موقت در آن ميشود .با سردشدن پليمر تا دمای ( 20 °Cالبته با
حفظ تنش) ،مجددا ً پيوندها تشكيل شده و شكل موقت تثبیت
ميشود .برای مشاهدهی اثر حافظه شكلی یا بهعبارتی بازیابی
شكل اوليه پليمر ،تا دمای  60 °Cحرارت داده ميشود و در نهایت
پيوندها شكسته شده و شكل اوليه بازیابی ميشود [.]16
نكته بسیار جالب در این پليمر طراحیشده این است که عالوه
بر دما ،به آب و متانول نيز حساس است .درواقع با افزایش آب
یا متانول بين پریدین و آب (متانول) پيوند هيدروژنی برقرار
ميشود درنتیجه پيوند بين زنجيرها شكسته ميشود [.]16
 SMP 3-2برپایهی پیوند یونی

شکل  7برهمکنش یونی سولفونات با کاتیو ِن روی و ایجاد شبکه فیزیکی [.]19

دارای واحدهایی به نام اُکسی-2،6-بیس(-nمتیلبنزیمیدازولیل)
پیریدین بود که این گروه در دمای اتاق با فل ِز روی برهمکنش
میدهد و شكل اصلی در پليمر پایدار میماند (شکل .)8
وقتیکه پليمر تا دمای  60 °Cحرارت داده شود ،این برهمکنش
تضعيف شده و شكل موقت ایجاد ميشود و بدین ترتيب پليمر
اثر حافظه شكلی خود را به نمایش ميگذارد [.]20
 3کاربرد SMPها
بهطورکلی کاربردهای این پليمرهای هوشمند را میتوان در
چهار دسته زیر قرار داد:
 -1تجاری
 -2پزشكی
 -3هوافضا

در سال  2013پليمری طراحی شد که دارای گروههای سولفونات
است و با کاتيو ِن روی ( )Zn2+برهمكنش یونی برقرار میکند و
شبکهای فیزیکی تشکیل میدهد .این برهمکنش در دمای اتاق انجام
میشود و پلیمر شكل اصلی را به خود میگیرد (شکل .]19[ )7
با گرمایش تا دمای  ،100 °Cبرهمکنشها از بين رفته و شكل
موقت ایجاد و با سرمایش تا دمای اتاق شكل موقت تثبیت
میشود .به عبارتی دیگر برای مشاهده اثر حافظه شكلی الزم
است که پليمر تا دمای  100 °Cحرارت دادهشود و بدین گونه
شكل اصلی بازیابی ميشود [.]19
 SMP 4-2برپایهی برهمکنش فلز-ليگاند

ویتل و همکارانش [ ،]20پلیبوتادیانی طراحی کردند که
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شکل  8برهمکنش روی با واحدهای اُکسی-2،6-بیس
(-nمتیلبنزیمیدازولیل) پیریدین متصل به پلیمر [.]20
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شکل  9واکنش  SMPبا هیدروکسیل پنبه [.]22

 -4پليمرهای خودترميمشونده
 1-3تجاری

از کاربردهای تجاری این پلیمر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• محافظهای حرارتی
نوعی استوانهی توخالی پالستيكی وجود دارد که برای
عایقبندی سطوح استفاده میشود و در اثر حرارت ،قطر آنها
کم شده و سطح مورد نظر را کام ً
ال پوشش ميدهند [.]21

• صنعت نساجی

پليمر حافظه شكلی با گروه هيدروکسیل موجود در پنبه یا پشم
واکنش ميدهد و بدین ترتيب پارچههایی که حاصل ميشود
خاصيت حافظه شكلی دارند (شکل .]21،22[ )9
این پارچهها ميتوانند دارای ویژگیهای زیر باشند:
 -1خاصيت ضد چروک :در واقع شكل اصلی صاف و بدون
چروک است و در شكل موقت روی پارچه چروک ایجاد شده
است .فقط در اثر برخورد بخار گرم ،پليمر (پارچه) دوباره شكل
اوليه (صاف و بدون چروک) را بازیابی ميكند (شکل -10الف).

 -2خط اتو مشخصتر و با دوام بيشتر :چون تغيير شكل در
این پليمرها در باالی دمای انتقال بهراحتی انجام ميگيرد ،خط
اتوی بارزتری در پارچه ایجاد ميشود و فقط زمانی خط اتو از
بين ميرود که دما مجددا ً به باالی دمای انتقال برسد؛ بنابراین
در اثر شست وشو خط اتو از بين نميرود .تصاویری که در زیر
مشاهده ميكنيد نشاندهنده این امر است (شکل -10ب).
همچنین این مواد بهعنوان اسفنجهای حافظه شكلی در کفی
کفش و وسایل خواب استفاده ميشود که با دمای بدن فعال
ميشوند و فرم بدن (پا ،کتف ،گردن و  )...را به خود ميگيرند
و فرد احساس راحتی بيشتر ميكند .برای مثال با استفاده از این
اسفنجها در کفشهای پاشنهدار ،مشكل پيچش ستون فقرات را
تا حدی ميتوان کاهش داد [.]21
الیاف پلیمری حافظه شکلی دارای مزایایی از جمله ساختارهای
گوناگون ،مساحت سطح ویژه باال و تخلخل قابل تنظیم است که
میتواند بهطور گستردهای در زمینههای مختلف به خصوص در
زیستپزشکی مورد استفاده قرار گیرد .امروزه این مواد بهطور
موفقیتآمیزی در رهایش دارو ،کشت سلولی و داربستهای
بافت به کار میروند [.]23،24
مواردی که به آن اشاره شد همگی نمونههایی از کاربردهای
تجاری این پليمرها بودند .از کاربردهای پزشکی این پلیمر نیز
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 2-3پزشکی

• خارج کردن لختهی خون در رگ مغزی

شکل ( )11نشان میدهد که با استفاده از پلییورتان حافظه
شكلی ،وسيلهای تهيهشده که وارد رگ شده بعد از عبور از

شکل  10خاصیت ضد چروک و دوام بیشتر خط اتو SMPها بهترتیب پس از اعمال بخار گرم و شستن با آب گرم [.]21
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شکل  11الف) ورود دستگاه به رگ و عبور از لخته ،ب) حرارت دادن و
بازیابی شكل اصلی فنر مانند و ج) خروج دستگاه [.]25

لختهی خون با استفاده از ليزر حرارت داده ميشود و شکل
اصلی (فنر مانند) در پلییورتان ایجاد ميشود و با کشيدن این
پلیمر ،لخته خون همزمان با آن خارج ميشود [.]25،26
• درمان آنوریسم مغزی
در این بيماری دیوارهی رگ مغزی نازکشده و حبابی در آن
ایجاد ميشود که در اثر برخورد خون با فشار به این قسمت
ممكن است پارگی و خونریزی مغزی ایجاد شود .اسفنج
حافظه شكلی میتواند وارد این قسمت شده و با استفاده از ليزر
حرارت داده شود و به شکل اصلی خود برگردد و بدین ترتيب
حباب پر و خطر برطرف ميشود (شکل .]27،28[ )12
• استفاده بهعنوان عضو مصنوعی کاشتنی ()Implant
از پليمر حافظه شكلی آکریلی پالکهای پیچیشکل تهيه شده
که در بافت اسفنجی استخوان در محل مفاصل قرار ميگيرند و
سپس حرارت داده ميشوند و شكل بافت اسفنجی اطراف را
به خود ميگيرند و بدین ترتيب سازگاری آنها با بدن نسبت
به سایر اعضای مصنوعی کاشتنی بيشتر است (شکل .]29[ )13
 3-3هوافضا

SMPها کموزن ،کمهزینه و دارای خواص ویژهای هستند که در
مهندسی هوافضا بهخصوص در ساختارهای شکلپذیر کاربرد
دارند [ .]30سفينهی فضانوردی که به فضا ارسال ميشود از
نظر ميزان حجم و جرمی که ميتواند تحمل كند محدود است.

شکل  12الف) ورود دستگاه به حباب ،ب) حرارت دادن ،ج) بازیابی شكل
اصلی (بزرگ شدن) [.]27
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شکل  SMP 13بهصورت پالکهای پیچیشکل و قرار دادن آن در مفصل [.]29

بههمين دلیل استفاده از این پليمرها در ساخت وسایل موجود
در سفينه برای رفع این مشكل بسیار مؤثر خواهد بود؛ چون
این پليمرها در حالت فشردهشدن (شكل موقت) حجم کمی را
اشغال ميكنند و در مقایسه با آلياژها جرم کمتری دارند .به اين
علت محققان در این زمينه بسيار مشغول فعاليت هستند [.]31
• چرخ مریخ نورد
جنس اين چرخها از اسفنج است که تا  500برابر حجم
فشردهشده ميتوانند بزرگتر شوند .قطر این چرخها در حالت
فشردگی فقط  6سانتیمتر است (شكل موقت در جو زمين و با
سرد کردن تا دمای اتاق ایجاد ميشود) .پس از حرارت دادن تا
دمای  ،80 °Cقطر آنها افزایش میيابد (شکل .]31،32[ )14
• استفاده در خرپا

برای تهيهی خرپا معموالً از کامپوزیت حافظه شکلی
( )Shape-Memory Compositesیا به اختصار  SMCsبرپایهی
رزین اپوکسی استفاده میشود که در اثر حرارت تا دمای
 150 °Cدر مدت زمان  80ثانيه ،شكل اوليهی خود را بازیابی
ميكند (شکل .]31[ )15

شکل  14چرخ مریخنورد ساختهشده از اسفنج پلیمری حافظه شکلی [.]31

حمیدرضا حیدری

مروری بر سازوکار ،ساختار و کاربرد ...

شکل  15خرپای ساختهشده از پلیمر حافظه شکلی و بازیابی آن به شکل
اصلی در اثر حرارت در طی زمان [.]31

همانطور که در شکل ( )15مشاهده ميكنيد ،با استفاده
از کامپوزیت حافظه شکلی پلییورتان/الیاف کربن آنتن
سهمیشکلی تهیه شدهاست که در دمای  70 °Cفعال ميشود.
این کامپوزیت در حالت فشردهشدن حجم بسيار کمتری را
اشغال ميكند [.]31،32
 4-3پليمرهای خودترميمشونده به کمک اثر حافظه شکلی

مواد خودترمیمشونده به کمک حافظه شکلی (Shape Memo ry

I

) ،Assisted Self-Healingدر دمای اتاق متحمل تغییر شکل
پالستیک شده ،به محض حرارت دیدن بازیابی می شوند؛
بنابراین هر دو تغییر شکل موقتی نواحی االستیک و پالستیک
را بهبود می بخشند .این پدیده ی جدید به عنوان حافظه شکلی
پذیر i(Reversible Plasticity Shape
پالستیسیتهی برگشت
) Memoryشناخته می شود که تسهیل فرایند تثبیت شکل،
قابلیت بازیابی تنش باالتر ،بهبود تغییر شکل پذیری ماده و
قابلیت خودترمیمشوندگی از جمله فواید این پدیده است.
شکل ( )16سازوکار عملکرد این نوع مواد را نشان میدهد.
i

i

مطابق شکل در طول فرایند کشش ،ذرات ( 80-AOفنول دارای
گروههای عاملی بسیار زیاد) در امتداد محور بارگیری میلغزند و
پیوند هیدروژنی بین فنول عاملدار و الستیک طبیعی اپوکسیدار
شده ( )ENRباعث میشود که زنجیرهای الستیک در حین تغییر
شکل کششی ،فشرده تر و موازی شوند .با حرارت دهی تا دمای
بیشتر از دمای انتقال شیشه ای ،ذرات فنول ذوب میشوند و
حالت کامپوزیت به تدریج از شیشه ای به الستیکی تغییر میکند.
زنجیرهای  ENRبه دلیل کاهش پیوند هیدروژنی بین  ENRو
فنول ،االستیک میشوند و در نتیجه شبکه کوچک می شود و به
آرایش تصادفی اولیه اش برمی گردد [.]33
اینها نمونههایی از کاربردهای این پليمرها بودند که البته
کاربردهای بيشتری نیز وجود دارد ،ولی تقریب ًا سازوکار همگی
مشابه یکدیگر است.
 4نتیجهگیری
پلیمرهای حافظه شکلی ،پليمرهای هوشمندی هستند که
توانایی بهخاطر سپردن شكل اصلی خود را دارند .در حال
حاضر ،زمینهی پلیمرهای حافظه شکلی بهسرعت در حال
پیشرفت است .برای طراحی این پلیمرها باید حداقل دو
جزء فاز سخت و فاز نرم را درون یک شبکه پلیمری قرار داد
که نسبت به محرک بهترتیب ثابت و انعطافپذیر هستند .از
مهمترین محرکهای این مواد میتوان به دما اشاره کرد .از جمله
سازوکارهای  SMPهای وابسته به دما پیوند کوواالنسی ،پیوند
یونی ،برهمکنش هیدروژنی و برهمکنش فلز-لیگاند هستند که
با اعمال حرارت به این پلیمرها ،از شکل موقت به شکل اصلی
خود میرسند .بخش مهمی از کاربردهای SMPها در صنایع
تجاری ،پزشکی ،هوافضا و پلیمرهای خودترمیمشونده هستند
که هرکدام باعث افزایش ایمنی و راحتی کار شدهاند.

شکل  16سازوکار حافظه شکلی پالستیسیتهی برگشتپذیر الستیک طبیعی اپوکسیدار شده حاوی فنول با گروههای عاملی زیاد( :الف) شکل دائم و (ب)
شکل موقت [.]33
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