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Oblikovni učinek kopolimerov benzoksazina in epoksidnih smol
Povzetek:
Benzoksazinske in epoksidne smole spadajo v razred duromerov in imajo odlične
mehanske, termične in kemijske lastnosti. Široko področje uporabe le teh smol se poveča
z inkorporacijo teh dveh smol v en skupen polimer. Polimerni kompozit izkazuje
izboljšane termične in mehanske lastnosti, hkrati pa izkaže tudi unikatne lastnosti na
področju polimerov z oblikovnim učinkom, kot so izjemne vrednosti parametrov
zadržane oblike, razmerje povrnitve oblike, povrnitvena napetost in hitrost povrnitve
oblike. Uporaba benzoksazinske smole kot edino zamreževalno sredstvo v epoksi smolah
se izkaže za dobro rešitev, saj se s tem poviša zamreženost polimera, temperatura
steklastega prehoda, upogibna trdnost in elastični modul. Ta polimerni kompozit se
največkrat uporablja kot material v biomedicini, vesoljstvu, tekstilski industriji in pri
strukturnih materialih ter predstavlja nove izzive za raziskave na tem področju. Polimeri
in polimerni kompoziti z oblikovnim učinkom predstavljajo svetlo prihodnost tudi pri
odkrivanju novih aplikacij na področju biokompatibilnih materialov.
Ključne besede: benzoksazin, epoksi, oblikovni učinek, mehanske lastnosti, pametni
polimeri
Shape memory effects of benzoxazine-epoxy copolymers
Abstract:
Benzoxazine and epoxy resins belong to the class of thermosets and have excellent
mechanical, thermal and chemical properties. Broad application field of these resins is
increased by incorporating these two resins into one polymer. Polymer composite shows
improved thermal and mechanical properties while also exhibiting unique properties in
the field of shape memory polymers such as shape fixity, shape recovery ratio, recovery
stress and shape recovery rate. The usage of benzoxazine resins, as sole cross-linking
agent in epoxy resins, proves to be a good solution as it increases cross-linking density,
glass transition temperature, flexural strength and storage modulus. This polymer
composite is most commonly used as a material in biomedicine, aerospace engineering,
textile industry, as a structural material and it presents new challenges for future research
in this field. Polymers and polymer composites with shape memory effects represent a
bright future in the discovery of new applications also in bio-compatible materials field.
Keywords: benzoxazine, epoxy, shape memory, mechanical properties, smart polymers
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Seznam uporabljenih kratic in simbolov
DGEBA

diglicidil eter bisfenol-A (angl. diglycidyl ether of bisphenol-A)

NGDE

neopentil glikol diglicidil eter (angl. neopentyl glycol diglycidyl ether)

Ttrans

temperatura prehoda (angl. transition temperature)

Tg

temperatura steklastega prehoda (angl. glass transition temperature)

Tm

temperatura tališča (angl. melting temperature)

NdFeB

neodij-železo-bor zlitina

δ

fazni zamik

ENDB

aromatski epoksi- alifatski epoksi- Jeffamine D230- benzoksazin

V-fa

Vanilin-furfurylamin benzoksazin (angl. vanillin-furfurylamine
benzoxazine)

ECO

epoksidirano ricinusovo olje (angl. epoxidized castor oil)

MWCNTs

večplastne ogljikove nanocevke (angl. multiwalled carbon nanotubes)

wt.%

utežni odstotek (angl. weight %)
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1 Benzoksazinske smole
1.1 Nastanek in lastnosti
Benzoksazinske smole spadajo v razred duromerov in so heterociklične spojine, ki
običajno vsebujejo enega ali dva oksazinska obroča (šesterokotni heterociklični obroč z
dušikovim in kisikovim atomom) v njihovih molekulah in imajo prilagodljive mehanske
in fizikalne lastnosti. Izkazale so se kot odlična alternativa za klasične fenolne smole, ker
izboljšajo požarno varnost in odstranijo toksikološke težave, ki se pojavijo pri
polimerizaciji klasičnih fenolnih smol v obliki nastanka stranskih produktov, kot so
fenoli, formaldehidi ali amini. [1, 2]
Benzoksazini so sintetizirani iz fenolnega derivata, formaldehida in primarnega amina
(slika 1). Z uporabo različnih fenolov in aminov lahko pridobimo veliko število različnih
benzoksazinskih spojin, kar je prikazano na spodnji sliki z oznako R, oziroma z uporabo
različnih radikalov. Oksazinski obroč v molekuli benzoksazina je spojen na benzenov
obroč. [1,3]

Slika 1: Nastanek benzoksazina, povzeto po [1]
Benzoksazinske smole imajo raznolike mehanske in fizikalne lastnosti, zato jih je mogoče
prilagoditi glede na področje uporabe, kar odraža izjemno fleksibilnost molekularnega
oblikovanja. Polibenzoksazin nastane pri polimerizaciji benzoksazina z odpiranjem
obroča in izkazuje dobre termične, kemične, električne, mehanske in fizikalne lastnosti.
Material izraža tudi zelo visoko termično obstojnost, visoko temperaturo steklastega
prehoda, ki je veliko višja kot temperatura zamreževanja, nizko raven absorpcije vode, se
ne krči in ima nizko vnetljivost. Uporablja se lahko kot alternativa že obstoječega
materiala oziroma izboljša njihove prvotne lastnosti. Cena surovin je relativno majhna,
kar igra ključno vlogo na področju industrije in uporabe v razvoju. Pomanjkljivosti
polibenzoksazina so relativna visoka temperatura zamreževanja, krhkost in zmožnost
sproščanja plinov med postopkom zamreževanja. [1-5]
1
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1.2 Polimerizacija z odpiranjem obroča
Najbolj pogosta metoda za nastanek polibenzoksazina je kationska polimerizacija
benzoksazinskih monomerov z odpiranjem obroča pri povišani temperaturi (nad 180 °C)
brez dodajanja pospeševalcev, ki so sicer lahko katalizatorji, iniciatorji ali ko-monomeri.
Šesterokotni heterociklični obroč ima dokaj nestabilno strukturo, ki zagotavlja iniciacijo
odpiranja obroča. Vendar pa visoka temperatura, ki je potrebna za zamreževanje, lahko
povzroči termični razpad smole, zato je bilo ugotovljeno, da dodajanje različnih
pospeševalcev, kot so nukleofilni katalizatorji, Lewisove kisline in tudi skupine
karboksilne kisline, znatno znižajo temperaturo polimerizacije. Zamreževanje je vedno
avtokatalitično, saj na novo proizvedena hidroksilna skupina v fenolni obliki deluje kot
dodatni iniciator (slika 2). Polimerizacija poteka v dveh korakih, in sicer prvi korak je
odpiranjem obroča ter drugi elektrofilna substitucija za nastanek polimera. [1, 4]

Slika 2: Polimerizacija s termičnem odpiranjem obroča, povzeto po [1]

1.3 Polibenzoksazin kot pametni material
Benzoksazinske smole kažejo številne edinstvene lastnosti, ki omogočajo razvoj
specifičnih aplikacij, poleg tega pa nudijo tudi možnost nadomestila že obstoječih
materialov. Ena od teh lastnosti je, da je krčenje med polimerizacijo skoraj zanemarljivo
majhno v primerjavi z drugimi duromeri, ki se skrčijo v obsegu 2–10 % oziroma
plastomeri. Material je zaradi tega primeren za visoko zmogljivostna lepila, za tesnilne
mase in premaze. Eden od pogostih problemov poliesterskih, vinil-esterskih, fenolnih in
epoksi smol je njihovo sorazmerno veliko absorbiranje vode pri nasičenosti. Fenolne in
epoksi smole lahko namreč pri nasičenju absorbirajo kar od 3–20 % njihove mase. To se
zgodi zaradi prisotnosti polarnih skupin v teh smolah. Polibenzoksazin tudi vsebuje
polarne skupine, vendar je absorpcija vode znatno manjša, in sicer manj kot 2 %. Ta
lastnost je uporabna pri polimerih, ki jim je potrebno zmanjšati dielektrično konstanto in
pri aplikacijah, kjer mora biti razlika temperature steklastega prehoda med suhim in
mokrim polimerom majhna. Zamreženi polibenzoksazin ima relativno visoko
temperaturo steklastega prehoda (v obsegu od 160–400 °C) ter posledično večjo
temperaturno razliko med temperaturo steklastega prehoda in temperaturo polimerizacije,
2
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kar prinaša večje temperaturno območje za procesiranje. Epoksi smole razvijejo fizikalne
in mehanske lastnosti dokaj počasi, medtem ko si polibenzoksazin razvije svoje lastnosti
zelo hitro tekom polimerizacije. Zaradi vseh teh lastnosti in unikatne strukture, ki vsebuje
prosto fenolno OH skupino in terciarni amin (N atom v Mannich osnovi (slika 3)), ki
omogočita močne intra in intermolekularne vodikove vezi med OH skupinami,
intramolekularne vezi med OH-N in OH-π interakcije, je material lahko uporaben na
področju pametnih materialov, in sicer kot komponenta v sistemu samoceljenja
materialov. [1]

Slika 3: Intramolekularni šestčlenski obroč z vodikovo vezjo, povzeto po [1]
Glavna lastnost, ki omogoča samoceljenje, je supermolekularna privlačnost zaradi prostih
fenolnih skupin (OH). Mehanizem samoceljenja se deli na stimulacijsko in avtonomno
celjenje. Stimulacijsko samoceljenje potrebuje zunanjo energijo za cepitev in formacijo
vezi v obliki svetlobe, toplote, električne napetosti ali ultrazvoka. Najbolj pogosta metoda
je dovajanje toplote, saj najlažje dosežemo cel obseg polimera, v primeru svetlobe se
največkrat doseže le nekaj centimetrov v globino. Kombinacija polibenzoksazina z
drugimi komercialnimi polimeri je lahko zelo efektivna s stališča celjenja in znižanje
cene. Ena od metod je celjenje polisulfonov s termično aktiviranim benzoksazinom (slika
4). Dovajanje termične energije benzoksazinu povzroči odpiranje oksazinskega obroča,
ki je nato izpostavljen elektrofilni aromatski substituciji. Karbo-kationski del nato
sodeluje v elektrofilni reakciji med polibenzoksazinom in polisulfonom, kjer
polibenzoksazinski prekurzor deluje kot vezivo in veže polisulfonske verige ter
posledično tvori sistem polibenzoksazin-polisulfon. [2]
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Slika 4: Celjenje polisulfona z benzoksazinom, povzeto po [2]
Polibenzoksazin se uporablja tudi kot absorpcijsko sredstvo pri čiščenju vode in kot
pametni premaz za kovinske površine, saj tvori dobre kelate s kovinami kot so živo
srebro. Živo-srebrove soli se nato teoretično lahko odstranijo z absorpcijo iz morske vode.
Absorpcijski material se je nato sposoben regenerirati ob prisotnosti močne kisline, kar
lahko stori večkrat, kar je dobra lastnost pri zmanjšanju proizvodnje odpadkov.
Polibenzoksazin vsebuje OH skupine, ki so ključe pri adheziji kovin na njihovo površino.
Adhezija je lahko kontrolirana s številom OH skupin elektrokemijsko (z
oksidacijo/redukcijo). Več kot vsebuje OH skupin, bolj je material adheziven. [2]
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2 Epoksidne smole
2.1 Nastanek in lastnosti
Epoksi smole so definirane kot pre-polimeri z nizko molsko masa, ki vsebujejo eno ali
več epoksidnih skupin (slika 5). Spadajo v razred duromerov in imajo sposobnost
zamreževanja z različnimi zamreževalnimi sredstvi. Njihove lastnosti so sorazmerno
odvisne od vrste epoksi smole in zamreževalnega sredstva. Epoksi smole imajo zelo
široko paleto uporabe zaradi odličnih mehanskih lastnostih, visoke lepljivost na različne
substrate in odlične kemijske in toplotne odpornosti. Zaradi teh lastnosti je material
najbolj uporaben na področju lepil, inkapsulacijskih sredstev, na področju ojačitvenih
vlaken in visoko-zmogljivih premazov. [6]

Slika 5: Epoksidna skupina, povzeto po [6]
Večina epoksi monomerov je sintetiziranih v reakciji kisle hidroksilne skupine in spojine
imenovane epiklorohidrin (slika 6). Tej reakciji sledi dehidrohalogenacija v prisotnosti
bazičnega katalizatorja. Najbolj znana epoksi smola je sintetizirana iz spojine bisfenolA, ki vsebuje dve fenolne funkcionalne skupine in epiklorohidrina. V tej reakciji (slika 7)
nastane diglicidil eter bisfenol-A (DGEBA), ki spada v razred aromatskih epoksijev.
DGEBA predstavlja najbolj enostavno epoksi smolo, katere lastnosti so odvisne od števila
ponavljajočih se enot v molekuli. Epoksi smola z nizko molekulsko maso je v tekoči
obliki, z visoko molekulsko maso pa je viskozna tekočina oziroma v trdni fazi. [6,7]

Slika 6: Epiklorohidrin, povzeto po [7]
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Slika 7: Reakcija nastanka DGEBA, povzeto po [7]
Alifatske epoksi smole, ki so tudi pomemben del pri materialih z oblikovnim učinkom,
imajo značilno alifatsko osnovo in popolnoma nasičeno molekularno strukturo, kar
prispeva k njeni odlični UV-stabilnosti, dobri termični obstojnosti in odličnimi
električnim lastnostim. Te lastnosti so ključnega pomena za smole, ki se uporabljajo kot
strukturna lepila pri gradnji letal, avtomobilov, ladij in drugih napravah, kjer so potrebne
močne vezi. Neopentil glikol diglicidil eter (NGDE) (slika 8) je primer alifatskega
epoksija, ki je obravnavan v raziskavi lastnosti oblikovnega učinka polimernih
kompozitov. [6]

Slika 8: Struktura NGDE, povzeto po [6]
Druge vrste smol, kot so tri-funkcionalne in štiri-funkcionalne epoksi smole (vsebujejo
tri oziroma štiri epoksidne skupine v molekuli), imajo nizko viskoznost in so plastični
materiali, ki so lahko zamreženi pri nizkih temperaturah. Dosežejo lahko zelo visoko
gostoto zamreževanja, kar je izjemno pomembno v uporabi, kjer je pomembna visoka
toplotna odpornost materiala. Polege tega izkažejo tudi dobro kemično odpornost in
termično stabilnost. Novolac epoksi smole so sintetizirane iz fenolne Novolac smole in
epiklorohidrina. Mnoge epoksidne skupine v strukturi Novolac epoksi smole prav tako
prispevajo k visoki gostoti zamreževanja. Obstajajo tudi epoksi smole na bio-osnovi,
6
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katerih prednost je nizka cena in biorazgradljivost. Rastlinska olja so kompleksne spojine
zgrajene iz več triacilglicerolov (estri glicerola in maščobnih kislin). Trigliceride, ki
vsebujejo veliko število nenasičenih mest, je enostavno epoksidirati z vodikovim
peroksidom. Obstaja tudi še nekaj drugih epoksi sistemov, ki vsebujejo flour in lahko
izboljšajo mehanske lastnosti materiala in znižajo dielektrično konstanto. Primer tega
sistema je DGEBA, ki vsebuje CF3 skupino. Sistemi, ki vsebujejo fosfor, močno zavirajo
gorenje in znižajo sproščanje strupenih plinov, sistemi s silicijem pa predstavljajo okolju
bolj prijazne epoksi smole, saj so negorljivi. [6]

2.2 Postopek zamreževanja
Postopek zamreževanja v epoksi smolah je kemijska reakcija epoksidne skupine in
zamreževalnega sredstva, ki tvori visoko zamreženo tri-dimenzionalno mrežo.
Zamreževalno sredstvo spodbuja oziroma nadzoruje postopek zamreževanja epoksi
smole. Postopek vodi do ireverzibilnih sprememb v epoksi smolah. Kinetika
zamreževanja in temperatura steklastega prehoda sta odvisna od molekularne strukture
zamreževalnega sredstva, ki so lahko aminska, alkalijska, anhidridna in katalitska.
Aminska zamreževalna sredstva so ena izmed najbolj popularnih za epoksi smole in se
lahko delijo v tri skupine: alifatski, aromatski in cikloalifatski amini. Amin reagira z
epoksidnim obročem preko nukleofilne adicije (slika 9). [6]

Slika 9: Postopek zamreževanja z aminom, povzeto po [6]
Imidazol in terciarne amine uvrščamo med alkalijska zamreževalna sredstva. Imidazoli
se primarno uporabljajo kot pospeševalci v reakciji med epoksi smolo in zamreževalnim
sredstvom, lahko pa so tudi samostojno zamreževalno sredstvo. Terciarni amini so ravno
tako pospeševalci in največkrat nastopajo vezani z drugimi amini, poliamidi in anhidridi.
Anhidridna zamreževalna sredstva imajo odlične električne lastnosti, dobro kemijsko
odpornost in dobre fizikalne lastnosti ter so največkrat katalizirana s pomočjo amina.
Katalitska zamreževalna sredstva so inertna v sobnih pogojih, vendar se aktivirajo z
7
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zunanjimi stimulacijami, kot so segrevanje in foto-obsevanje. Postopek zamreževanja pri
sobni temperaturi vodi do nižje temperature steklastega prehoda, večje fleksibilnosti in
večje udarne, električne in toplotne odpornosti. Termično zamreževanje se normalno
izvede v dveh korakih, in sicer prvi korak pri nizkih temperaturah in drugi pri visokih. Ta
material izkaže izjemno natezno trdnost in večjo toplotno ter kemijsko odpornost. Fotozamreževanje s pomočjo infrardeče, ultravijolične svetlobe ali z obsevanjem z
elektronskimi žarki v prisotnosti foto-iniciatorja drastično zniža čas zamreževanja v
primerjav s termičnim. Ta postopek je veliko bolj dosleden in kontroliran od prejšnje
zgoraj opisanih postopkov zamreževanja. [6]

2.3 Področja uporabe
Epoksi smole imajo široko področje uporabe. Najbolj komercialna uporaba epoksi smol
so barve in premazi, ki služijo kot antikorozivne prevleke, zaradi njihovih posebnih
lastnosti, kot so enostavna in varna predelava, odlična odpornost na topila in kemikalije,
žilavost, majhno krčenje pri utrjevanju, mehanska in korozijska odpornost in odličen
oprijem na številne podlage. So tudi dobri preprečevalci rje v kovinskih pločevinkah in
posodah. Epoksi lepila spadajo pod strukturna lepila in se uporabljajo pri gradnji letal,
avtomobilov, koles, čolnov, smuči ter pri mnogo drugih izdelkov, kjer so potrebne močne
medmolekularne vezi. Kadar se epoksi smole uporabljajo za kriogene inženirske
aplikacije, je potrebno optimizirati epoksi strižno trdnost pri kriogenih in pri sobnih
temperaturah. Epoksi lepila so izdelana z optimalno žilavostjo z vključitvijo plastomerov,
gumijastih delcev ali rigidnih delcev v matrico. Uporaba materiala seže tudi na področje
industrije v izdelavi kalupov, modelov, laminatov, ulitkov, napeljav in pri drugih
industrijskih pripomočkih ter nadomešča kovine, les in druge tradicionalne materiale.
Izboljša se lahko tudi učinkovitost postopka, znižajo se stroški, predvsem pa se lahko
prihrani tudi veliko časa pri samem industrijskem procesu. Epoksi kompoziti z ojačenimi
vlakni so učinkoviti pri popravljanju kovinskih delov in cevovodov. Kompoziti delujejo
kot nosilne enote v jeklenkah za shranjevanje vodika. Vesoljska industrija uporablja
epoksi smole, ojačane z visoko trdnim steklom, ogljikovimi, borovimi in Kevlarjevimi
vlakni, elektro industrija pa smole uporablja pri izdelavi motorjev, generatorjev,
transformatorjev, stiskalnih naprav in izolatorjev. Smole so odlični električni izolatorji,
varujejo električne komponente pred kratkimi stiki, prahom in vlago ter preprečujejo
motnje zaradi elektro-magnetnega valovanja. Material se čedalje bolj uporablja tudi v
medicini, kjer ima še veliko prostora za napredek, in sicer kot material z oblikovnim
učinkom. Sicer pa je že sestavni del materiala za aortne srčne zaklopke, žilne presadke in
prelive za rane. [6]
8
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3 Oblikovni učinek polimerov in polimernih kompozitov
Polimeri z oblikovnim učinkom so polimeri, ki so se zmožni povrniti v prvotno obliko,
po tem ko so izpostavljeni fizični oziroma kemični stimulaciji, kot so temperaturna
sprememba, električna napetost, svetloba, sprememba mehanske sile, magnetno polje in
pH. Najbolj pogosta stimulacija za povrnitev oblike je povišanje temperature. Polimeri z
oblikovnim učinkom izkazujejo odlične lastnosti, so enostavno proizvedeni in imajo
nizko gostoto. Oblika polimera z oblikovnim učinkom se pri segrevanju lahko deformira
pri temperaturah nad Ttrans (temperatura prehoda), ki je lahko pri temperaturi Tg
(temperatura steklastega prehoda) ali Tm (temperatura tališča) polimera. Oblika polimera
se lahko zadrži v začasni obliki s hlajenjem, nato pa se lahko ob ponovnem segrevanju
material povrne v prvotno obliko. Molekularna struktura polimera je v obliki polimerne
mreže, ki ima molekularno gibljive segmente. Polimeri z oblikovnim učinkom so
sestavljeni iz dveh delov, in sicer iz elastičnega segmenta, ki je zmožen zmanjšati svojo
togost ob zunanji stimulaciji in iz stimulacijsko občutljivega dela (slika 11). Prvi del je
stabilen segment polimera, drugi del pa je zmožen reverzibilnega prehoda. Ob prvi
stimulaciji je material zmožen deformacije, s tem se v materialu pri ohlajanju shrani
energija, ki se nato spet sprosti ob ponovni stimulaciji v prvotno obliko polimera (slika
10). [8, 9]

Slika 10: Cikel polimera z oblikovnim učinkom, povzeto po [9]
Prvotno obliko polimera z oblikovnim učinkom določa stabilni elastični del, ki je
sestavljen iz kemične zamreženosti, kristalinične faze, iz molekularnih zapletenosti in
interpenetracijskih mrež. Stimulacijsko občutljivi del pa je iz fizikalno povezanih
9
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molekul in je sposoben spremeniti obliko. Obstajajo različni reverzibilni prehodi kot so:
taljenje/kristalizacija, prehod iz gumijastega v steklasto stanje (vitrifikacija/steklasti
prehod), izotropni/anizotropni prehod tekočega kristala, super-molekularna
disociacija/povezovanje in reverzibilno molekularno zamreževanje (slika 11). [8, 9]

Slika 11: Zgradba in prehodi polimera z oblikovnim učinkom, povzeto po [8]
Obstajata dve vrsti polimerov z oblikovnim učinkom, in sicer duromeri ter plastomeri.
Stabilni del duromera je dosežen s kemičnem zamreževanjem, s tvorjenjem kovalentnih
vezi v polimerni mreži. Plastomeri pa so zamreženi s fizikalnimi interakcijami, ki se lahko
stalijo oziroma stopijo v določenih topilih. Tvorba fizikalne zamreženosti je lahko
dosežena preko tvorbe kristaliničnih oziroma steklastih domen, je reverzibilna in
potrebuje manj energije za tvorbo in deformacijo. Pri temperaturi nad Ttrans se polimerne
verige zvijejo naključno, vendar se ne deformirajo. Ko pa začne na ta polimer delovati
zunanja sila, se polimerne verige raztegnejo, nato po ohlajanju dobimo sekundarno
polimerno mrežo, ki je naključne oblike. Po ponovnem segrevanju se sekundarna
polimerna mreža razdre in sprosti se shranjena energija (slika 12). [9]
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Slika 12: Shematska predstavitev povrnitve oblike, povzeto po [9]
Duromeri so bolj kemijsko odporni od plastomerov, poleg tega pa imajo tudi višji
elastični modul in višjo temperaturo steklastega prehoda. [9]
Termo-mehanski test polimera z oblikovnim učinkom vsebuje štiri osnovne korake (slika
13). Prvi korak (i) je segrevanje neobremenjenega vzorca in deformacija (angl.
deformation), sledi ohlajanje ob še vedno prisotni sili (ii) (angl. cooling/fixing), nato je
odstranjena mehanska sila (iii) (angl. unloading), zadnji korak pa je segrevanje nazaj v
prvotno obliko (iv) (angl. recovery). Če polimer izkazuje dobre lastnosti oblikovnega
učinka, se cikel lahko ponovi večkrat. [9, 10]

Slika 13: Termo-mehanski cikel polimera z oblikovnim učinkom, povzeto po [10]
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Jernej Slak, Oblikovni učinek kopolimerov benzoksazina in epoksidnih smol

3.1 Parametri za karakterizacijo polimera z oblikovnim učinkom
Zadržana oblika (Rf) polimera z oblikovnim učinkom je parameter, ki kaže zmožnost
pomnjenja začasne oblike polimera. Ko je polimer segret nad Tg, lahko na vzorcu pride
do velike deformacije, nato se lahko zadrži ta oblika ob ustreznem ohlajanju vzorca.
Zadržana oblika je parameter, ki pove kako je material zmožen obdržati svojo obliko.
Parameter je izračunan s pomočjo enačbe (1) in tri-točkovnega upogibnega testa (slika
14). V enačbi (1) parameter 𝜀𝑙𝑜𝑎𝑑 predstavlja obremenitev pri dovajanju upogibne sile, 𝜀
pa predstavlja sproščeno razbremenitev vzorca ob zaključku deformacijskega koraka. [9–
13]
𝑅𝑓 (%) = (𝜀

𝜀
𝑙𝑜𝑎𝑑

) ∗ 100

(1)

Slika 14: Test za določitev zadržane oblike, povzeto po [11]
Razmerje povrnitve oblike (RN) pove, kako se je polimer z oblikovnim učinkom zmožen
povrniti v prvotno obliko po določenem N-številu ciklov. Izračunan je lahko s pomočjo
enačbe (2) in spodaj prikazanega testa (slika 15). 𝜃𝑅 predstavlja kot testiranega vzorca v
povrnjeni obliki, 𝜃𝑂 pa je kot za katerega je vzorec obremenjen pri testu za določitev
razmerja povrnitve oblike. [9, 12, 13]
𝜃

𝑅𝑁 (%) = (1 − 𝜃𝑅 ) ∗ 100
𝑂
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Slika 15: Test za določitev razmerja povrnitve oblike, povzeto po [9]
Povrnitvena napetost (𝜎𝑟 ) je opredeljena kot napetost, ki je potrebna, da vzorec prepreči
povrnitev v prvotno obliko med segrevanjem. Med segrevanjem polimera z oblikovnim
učinkom in deformacijo nastane elastična napetost, ki se shrani ob ohladitvi pod Tg v
vzorcu. Ko se stabilni deformirani vzorec ponovno segreje nad Tg, se iz vzorca sprosti
shranjena napetost, imenovana povrnitvena napetost. Vrednost povrnitvene napetosti je
pridobljena pri tri-točkovnem upogibnem testu (slika 14 (3.)). Hitrost povrnitve oblike je
tudi eden od parametrov, ki predstavlja hitrost polimera z oblikovnim učinkom pri
prehajanju iz deformirane v prvotno obliko. Hitrost se lahko izrazi tudi s časom povrnitve
oblike. Temperatura prehoda (Ttrans) je temperatura, pri kateri se polimer z oblikovnim
učinkom povrne v prvotno obliko. To je lahko temperatura steklastega prehoda (Tg) ali
temperatura tališča (Tm ). [9, 12, 13]

3.2 Sprožilni mehanizmi oblikovnega učinka
Termična stimulacija oziroma termični sprožilni mehanizem je najbolj popularen
mehanizem za sprožitev oblikovnega učinka v polimeru oziroma polimernem kompozitu.
Ta sprožilni mehanizem pa seveda ni najbolj primeren v vseh primerih, zato je bilo
razvitih kar nekaj atermičnih sprožilnih mehanizmov, kot so elektro, magnetno, vodo in
foto-aktivni polimerni kompoziti z oblikovnim učinkom. Elektro-aktivni polimerni
kompoziti se lahko sprožijo že v obsegu nizke napetosti. Če vgradimo delce, ki so dobro
električno prevodni, lahko dosežemo izjemno električno prevoden polimerni material. Ko
je dovedena napetost pride do pojava, kjer se sprošča Joulova toplota zaradi električnega
upora pri prevajanju električnega toka, tako da pride do segrevanja ter posledično
sprožitve oblikovnega učinka v polimernem kompozitu. V primerjavi z direktnim
segrevanjem je to boljša metoda, saj je segrevanje bolj enakomerno razporejeno in lažje
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nadzorovano. Ta način je zelo pomemben pri aplikacijah, kjer neposredno segrevanje ni
mogoče. To so samozgibljive vesoljske strukture, implantirane biomedicinske naprave,
pogoni in senzorji. Obstajajo različne strategije, kako napolniti polimer z različnimi
polnili v namen izboljšanja prevodnosti. Dobro prevodna polnila so lahko ogljikove
nanocevke in nanovlakna, polipirol, nikljev prah in nano-paličice, saje in kratka ogljikova
vlakna. Pomanjkljivost te metode je termična odvisnost prevodnosti materiala, ki se lahko
tudi drastično spremeni pri raztezku. [8, 10]
Termo-magnetno in elektro-magnetno inducirani polimerni kompoziti z oblikovnim
učinkom so izjemno priljubljeni za medicinske namene, saj so lahko polimerne naprave
vgrajene in sprožene z zunanjo stimulacijo magnetnega polja (brez potrebnega direktnega
kontakta). Ti materiali so lahko pametni vsadki ali instrumenti za kontrolirano sproščanje
učinkovin. Magnetno-aktivni polimerni kompoziti so zmožni tudi selektivnega
segrevanja nekaterih delov pri specifični aplikaciji. Pomanjkljivosti te metode so, da mora
biti frekvenca magnetnega polja v varnem obsegu 50–100 kHz in temperatura prehoda
polimernega kompozita v obsegu, ki ne škoduje človeškemu tkivu. Polnila, ki omogočajo
magnetno aktivnost, so lahko kovinski delci, železovi (III) oksid delci, fero-magnetni
delci, nikljev prah, in NdFeB (neodij-železo-bor zlitina) delci. Ti materiali se
najpogosteje uporabljajo v biomedicini, zato so polimerne osnove biorazgradljive in
biokompatibilne. [8, 10]
Vodo in na različna topila aktivni polimeri z oblikovnim učinkom so tisti, ki imajo za
stimulacijsko občutljivi del steklasti prehod. Vodne molekule oziroma molekule topila
prehajajo v amorfni del polimera in plastificirajo molekule polimera, kar poveča prožnost
makromolekul. Ttrans polimera se lahko spusti pod sobno temperaturo, kar vodi do
povrnitve oblike deformiranega polimera. Primer tega je hladen fazni prehod kositra in
otekanje ter mehčanje termično odzivnih hidrogelov v vodi. Ena od metod, kako dobiti
izstopajoče vodno-aktivne lastnosti, je polnjenje polimera s hidrofilnimi oziroma vodno
topnimi delci. [8]
Foto-aktivni polimerni kompoziti z oblikovnim učinkom ne potrebujejo direktnega
kontakta. Segrevanje je doseženo z infra-rdečim svetlobnim obsevanjem. Ta metoda je
varnejša od segrevanja z inducirano toploto s pomočjo električne napetosti oziroma
magnetnega polja. Sprožitev je možna tudi preko reverzibilnega fotokemijskega
zamreževanja. Nekatere fotokemijske reaktivne skupine so zmožne tvoriti fotoinducirane
reverzibilne kovalentne vezi v polimerih. Obstaja več fotoaktivnih kemijskih skupin, ki
se imenujejo tudi fotodimerizacijski deli polimera, in sicer cimetova kislina, cinamiliden
ocetna kislina, kumarin in antracen ter njihovi derivati. Druge vrste fotoaktivnih
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polimerov temeljijo na koordinacijskimi interakcijami med kovino in ligandom v
kovinskih supermolekularnih mrežah. Segrevanje z infra-rdečim svetlobnim obsevanjem
je močno izboljšano, če so vgrajeni delci, kot so prevodne keramike, zlati delci, saje, zelen
indocianin, ogljikove nanocevke in tudi črnilo. Izbira pravilne valovne dolžine svetlobe
je glavni korak za dobro svetlobno-aktivno zmožnost povrnitve oblike. Optična vlakna so
lahko vgrajena v polimerni kompozit za prenos infra-rdeče svetlobe, saj zelo povečajo
njeno absorpcijo. [8, 11]

3.3 Napredni polimeri z oblikovnim učinkom
Nadgradnja polimera z oblikovnim učinkom je lahko polimer z večstopenjskim
oblikovnim učinkom, ki si lahko zapomni več začasnih stanj oblike. Za doseg takega
polimera je potrebno večstopenjsko termo-mehansko programiranje, tako da so dosežena
različna stanja oblike v različnih temperaturnih območjih. Obstajajo tudi prostorsko
kontrolirani polimeri z oblikovnim učinkom, ki temeljijo na dejstvu, da so polimeri
termični izolatorji, tako da gretje le enega dela polimera ne vpliva oziroma segreje
ostalega polimera. Tako lahko dosežemo oblikovni učinek na različnih delih polimera.
Primer tega je povrnitev oblike prostorsko kontroliranega elektro-aktivnega polimera z
vgrajenimi ogljikovimi nanocevkami (slika 16). Na polimeru se izbere, kje se dovede
električna napetost. Toplota, ki se generira zaradi električnega toka, je lahko kontrolirana
z izjemno preciznostjo, torej lahko pride do povrnitve oblike na specifično zaželenem
delu. Z nastavitvijo napetosti se lahko kontrolira sproščena napetost pri povrnitvi oblike.
[8]

Slika 16: Prostorsko kontrolirani elektro-aktiven polimer z oblikovnim učinkom,
povzeto po [8]
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3.4 Področja uporabe
Področja uporabe polimera z oblikovnim učinkom so zelo široka zaradi njihovih posebnih
mehanskih lastnosti. Biokompatibilni polimeri se predvsem uporabljajo v biomedicinske
namene (raznovrstni vsadki oziroma deli medicinskih naprav). Med glavna področja
uporabe polimerov z oblikovnim učinkom se štejejo še uporabnost v vesoljstvu in tekstilni
industriji. Ena najbolj značilnih uporab so naprave za endovaskularno (znotrajžilno)
zdravljenje možganske kapi, in sicer naprave za odstranjevanje strdka in žilne opornice
za izboljšanje prehodnosti toka krvi. Te naprave so največkrat aktivirane foto-termično
in so vgrajene v človeško telo. Žilna opornica (slika 17) se je sposobna razširiti, po tem
ko je foto-termično aktivirana, s čimer omogoči povečanje pretoka krvi na mestu nastanka
strdka. Polimeri so lahko vgrajeni kot vsadki v namen zdravljenja in celjenja ter
rekonstrukcijo tkiv, organov in kosti. Druga področja uporabe v biomedicini so uporaba
v ortopediji, in sicer pri rekonstrukciji mehkega tkiva pri strganih kolenskih vezeh, v
endoskopskih operacijah pa pri zapiranju zareze šivanja. Šivalni material je lahko iz
polimera z oblikovnim učinkom, saj je sposoben zapreti rano z regulacijo temperature.
Uporablja se tudi v ortodontiji, in sicer kot žica v zobnem aparatu ter pri dializi ledvic kot
adapter igle vgrajen v žili, ki služi usmerjanju toka igle, da se doseže boljši nadzor
procesa. [14, 15]

Slika 17: Žilna opornica, povzeto po[14]
Čedalje več pozornosti je usmerjene v odkrivanje novih aplikacij polimerov in polimernih
kompozitov z oblikovnim učinkom v vesoljstvu. Razmere v vesolju se razlikujejo od
razmer v naši atmosferi, zato more biti upoštevanih veliko dejavnikov pri izbiranju
strukturnih materialov v vesolju, kot so visok vakuum, učinek cikla ultra visoke ali nizke
temperature, ultravijolično sevanje in drugi dejavniki. Pomembna lastnost polimerov z
oblikovnim učinkom je lahko izjemno visoka temperatura steklastega prehoda, ki je
ključnega pomena pri prilagajanju na temperature v vesolju. Najbolj znane so
samoraztezne oziroma samozložljive komponente v vesoljskih plovilih. Tradicionalne
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strukture imajo nekaj slabosti, saj imajo visoko težo, ceno in udarni učinek, poleg tega pa
zavzamejo izjemno veliko prostora ter s tem znižajo učinkovitost vesoljske naprave.
Najbolj znan je vesoljski tečaj, ki je zgrajen iz polimera z oblikovnim učinkom. Tečaji in
vzmetni tečaji so po navadi gonilo pri samo-raztezanju oziroma samo-zlaganju. Polimer
z oblikovnim učinkom je tudi sestavni del drugih struktur v vesoljstvu, kot so deli anten,
sončnih panel, reflektivnih anten, oddajnikov in drugih bolj kompleksnih struktur. Tudi
letalsko krilo je sestavljeno s tem polimerom, saj se zna prilagajati na različne pogoje
med letom in kolesje vozila na Marsu, ki se dobro prilagaja na zelo nizke temperature.
[16]
Polimeri z oblikovnim učinkom so pomemben del tudi v tekstilni industriji. Ena od
popularnih uporab je dodelava bombažne in volnene tkanine s polimernimi vlakni.
Poznani so tudi raznovrstni filmi, gobe in laminirani tekstil, ki se uporablja v blazinah in
vzmetnicah z možnostjo pomnjenja trenutne oblike, dihajoča oblačila z vlakni z
oblikovnim učinkom in polimerni filmi z zmožnostjo prepustnosti vodne pare. [17]
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4 Kopolimer benzoksazin-epoksi
Kljub temu da ima polibenzoksazin izjemne termične in mehanske lastnosti ter relativno
visoko temperaturo steklastega prehoda, pa ima presenetljivo majhno zamreževalno
gostoto v primerjavi z drugimi duromeri. Na drugi strani imajo tudi epoksi smole poleg
vseh dobrih lastnosti tudi nekaj slabih, in sicer visoko zamrežene epoksi smole so toge in
krhke, so relativno slabo odporne na nastanek in rast razpok, ki omejuje njihovo uporabo
v aplikacijah, kot so strukturni materiali. Izbira zamreževalnega sredstva v epoksi smolah
je zato zelo pomembna. Izkazalo se je, da je uporaba benzoksazina kot zamreževalno
sredstvo v epoksi smolah zelo dobra rešitev, ne samo zaradi kombinacije in izboljšanja
lastnosti novo nastalega kopolimera, ampak tudi zaradi odstranitve aromatskih aminov
kot zamreževalno sredstvo. Aromatski amini imajo pomanjkljivosti, kot so relativno
nizko raztezanje, počasno zamreževanje in v nekaterih primerih predstavljajo potencialno
strupenost, kar lahko povzroči korozijo na materialih, ki so v stiku s polimerom. Poleg
tega ne kažejo neposredne koristi v izboljšanju lastnosti oblikovnega učinka. Idealna
rešitev, ki poveča zamreževalno gostoto polibenzoksazina, je spojitev z epoksi
polimerom. Novo nastali kopolimer nastane v dveh korakih, in sicer prvi korak
predstavlja polimerizacijo benzoksazina z odpiranjem obroča, drugi pa reakcijo fenolne
hidroksilne skupine z epoksidno skupino v epoksi polimeru (slika 18). [8–11]

Slika 18: Reakcija med polibenzoksazinom in alifatskim epoksijem (NGDE), povzeto
po [13]
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Kopolimer izkazuje izboljšane termične in mehanske lastnosti, kot so višji elastični
modul, višja upogibna trdnost in upogibni modul pri sobni temperaturi, višja zamreženost
in povišana temperatura steklastega prehoda glede na benzoksazin oziroma epoksi kot
čisti nemodificirani polimer. Tvorba kopolimera benzoksazin/epoksi je torej odlična
rešitev, saj z inkorporacijo benzoksazina v epoksi močno izboljšamo mehanske, kemijske
in termične lastnosti, hkrati pa novo nastali polimerni kompozit izkazuje dobre lastnosti
tudi na področju materialov z oblikovnim učinkom. [8–11]

4.1 Epoksi z več zamreževalnimi sredstvi
Sodobni polimer z oblikovnim učinkom je pripravljen iz mešanice alifatske in aromatske
epoksi smole in iz benzoksazinskega monomera BA (bisfenol-A-anilin) ter amina
(Jeffamine D230) kot zamreževalna sredstva (slika 19). Mešanica vsebuje NGDE kot
alifatski epoksi in DGEBA (imenovana tudi EPON 826 smola) kot aromatski epoksi
vedno v molskem razmerju 1:1 in različna molska razmerja obeh zamreževalnih sredstev.
Tabela 1 predstavlja različna molska razmerja v vrstnem redu E (aromatski epoksi), N
(alifatski epoksi), D (Jeffamine D230) in B (benzoksazin), številka po notaciji pa
predstavlja molarno razmerje v enakem zaporedju. [12]

Slika 19: Zamreževalna sredstva, povzeto po [12]

Tabela 1: Molska razmerja komponent mešanice, povzeto po [12]
Vzorec je zmešan v zgoraj navedenih razmerjih in 10 minut segrevan na 70 °C v
aluminijasti ponvi, za pridobitev homogene mešanice. Staljena smola je nato zlita v
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aluminijasto posodo z željeno obliko in termično utrjena v pečici. Nato se lahko na vzorcu
izvedejo številni poizkusi za določitev željenih lastnosti, v konkretnem primeru gre za
vpliv deleža benzoksazina na mehanske in dinamično-mehanske lastnosti ter lastnosti
oblikovnega učinka. [12]
4.1.1 Dinamično mehanske lastnosti
Polimerni vzorec je analiziran z DMA napravo (dinamično-mehanska analiza) za
pridobitev elastičnega modula (E') in viskoznega modula (E''). Fazni zamik (δ) pa je
rezultat oscilatornih meritev, katerega tangens (tan δ) je razmerje viskoznega in
elastičnega modula. Zamreževalna gostota pridobljene polimerne mreže je lahko
izračunana iz elastičnega modula (E') v elastičnem področju, temperatura steklastega
prehoda (Tg) pa je najpogosteje pridobljena kot maksimalna točka iz krivulje tan δ ali pa
tudi kot maksimalna točka krivulje viskoznega modula. Toplotni prehodi v polimeru se
lahko izražajo s prostim volumnom. Spremembe prostega volumna se lahko opredelijo
kot molekularne ali fizikalne spremembe, ki se pojavijo zaradi internega gibanja
polimernih molekul ob toplotni absorpciji oziroma toplotni emisiji med spremembo. [12]
Krivulja viskoznega modula (slika 20) kot funkcija temperature različnih kompozicij
polimera ENDB prikazuje, da je temperatura steklastega prehoda najvišja pri polimeru z
najvišjo vsebnostjo benzoksazina (ENDB 1/1/0/1) pri 119 °C, najnižja pa pri polimeru
brez vsebnosti benzoksazina (ENDB 1/1/1/0) pri 47 °C. Vzrok, za dvig temperature
steklastega prehoda s povečanjem vsebnosti benzoksazina v polimeru, je zaradi bolj
rigidnih oziroma togih molekul in mnogo višjih intramolekularnih ter intermolekularnih
sil v polibenzoksazinu v primerjavi z epoksijem. Elastični modul (slika 20) ravno tako
naraste z naraščanjem vsebnosti benzoksazina (od 0 do 1 mol). V steklastem področju
elastični modul trdnega polimera pri 35 °C naraste iz 3,18 GPa na 4,70 GPa, v elastičnem
področju pa naraste modul iz 21 MPa na 54 MPa, in sicer v obeh primerih pri naraščanju
vsebnosti benzoksazina iz 0 do 1 mol. Z naraščanjem vsebnosti benzoksazina torej pride
do zvišanja gostote zamreževanja, ki posledično vpliva na višjo temperaturo steklastega
prehoda. [12]
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Slika 20: Viskozni (a) in elastični modul (b) kot funkcija temperature pri različnih
kompozicijah polimera, povzeto po [12]
4.1.2 Mehanske lastnosti
Za določitev mehanskih lastnosti (upogibna trdnost in upogibni modul) polimerne
mešanice je uporabljena univerzalna preizkusna naprava s toplotno komoro, in sicer pri
sobni temperaturi in pri temperaturi 20 °C nad temperaturo steklastega prehoda.
Mehanske lastnosti polimera so ključne za učinkovito uporabo le tega. Upogibna trdnost
in upogibni modul pri sobni temperaturi naraščata z naraščanjem vsebnosti benzoksazina
v vzorcu (slika 21). Upogibna trdnost naraste iz 59,5 MPa, ko v polimerni zmesi ni
prisoten benzoksazin, na 164,3 MPa, ko je v polimeru benzoksazin edino zamreževalno
sredstvo. Enako narašča z vsebnostjo benzoksazina tudi upogibni modul, in sicer iz 1,8
GPa na 4,4 GPa. To se prav tako zgodi zaradi dejstva, da benzoksazin pripomore k bolj
rigidni strukturi. [12]

Slika 21: Upogibna trdnost (a) in upogibni modul (b) polimerne mešanice z različnimi
kompozicijami pri sobni temperaturi, povzeto po [12]
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Mehanske lastnosti v elastičnem področju polimera so tudi zelo pomembne, saj vplivajo
na lastnosti raztezanja in upogibanja. Temperatura izvedenega testa je tokrat postavljena
na 20 °C nad steklastim prehodom. Polimer izkaže enako naraščajočo upogibno trdnost
in upogibni modul z naraščanjem vsebnosti benzoksazina v vzorcu (slika 22). Upogibna
trdnost naraste iz vrednosti 0,6 MPa na 2,5 MPa, upogibni modul pa iz 5,9 MPa na 35,1
MPa. Opazna razlika je v primeru, ko je v vzorcu samo benzoksazin kot zamreževalno
sredstvo (brez Jeffamine D230) ENDB 1/1/0/1, saj izkazuje najvišjo upogibno trdnost in
upogibni modul, iz česar lahko sklepamo, da benzoksazin bolje vpliva na mehanske
lastnosti kot Jeffamine D230. Gibanje makro-molekularnih verig je bolj ovirano v
naraščajoči prisotnosti benzoksazina, kar pripomore upiranju polimera na zunanjo
obremenitev, s tem pa se izboljšalo mehanske lastnosti polimera. [12]

Slika 22: Upogibna trdnost (a) in upogibni modul (b) polimerne mešanice z različnimi
kompozicijami pri temperaturi 20 °C nad steklastim prehodom, povzeto po [12]
4.1.3 Lastnosti oblikovnega učinka
Zadržana oblika (Rf) je en izmed glavnih parametrov polimera z oblikovnim učinkom, ki
kaže zmožnost pomnjenja začasne oblike. Visok modul v steklastem področju (E'g) na
grafu dinamičnega modula viskoelastičnosti prispeva k polimeru z visoko zadržano
obliko med sočasno ohladitvijo in razbremenitvijo. Visok modul v elastičnem področju
(E'r) na grafu dinamičnega modula viskoelastičnosti pa prispeva k visoki elastični
povrnitvi ob visokih temperaturah. Visoko razmerje elastičnosti (E'g /E'r) služi k lahkemu
oblikovanju polimera pri T > Tg in dober upor proti deformaciji pri T < Tg. E'r in E'g sta
odčitana pri temperaturi 50 °C pod in nad steklastim prehodom. Elastični modul narašča,
razmerje elastičnosti (E'g /E'r) pa rahlo pade z naraščanjem vsebnosti benzoksazina.
Razmerje modulov lahko opredeli vrednost parametra zadržane oblike (enačba 3). [12]
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𝐸′

𝑅𝑓 (%) = 1 − (𝐸′ 𝑟 )
𝑔

(3)

Vzorci ENDB pokažejo vrednosti zadržane oblike od 98,9 % do 99,3 % in razmerje
elastičnosti od 87 do 150, kar izkazuje odlične lastnosti oblikovnega učinka (tabela 2).

Tabela 2: Razmerje elastičnosti in zadržana oblika polimera, povzeto po [12]
Razmerje povrnitve oblike (RN) izkazuje, kako dobro se je vzorec sposoben pomniti
prvotne oblike po deformaciji. Vrednost je pridobljena s pomočjo upogibnega testa (slika
15) in enačbe 2. Kot za katerega je vzorec prvotno obremenjen po segrevanju (𝜃𝑂 ) je
180°, opazovan pa je parameter 𝜃𝑅 , ki predstavlja kot testiranega vzorca v povrnjeni
obliki. Test (slika 23) je opazovan z video-kamero, koti povrnitve oblike pa so določeni
z merjenjem ravnih koncev vzorca. Pravokotni vzorec je segret na temperaturo višjo od
temperature steklastega prehoda, zato postane elastičen, nato pa je zvit v U-obliko.
Pritrjen vzorec je nato ohlajen na sobno temperaturo in zadržan 20 minut, da zadrži svojo
U-obliko. Kasneje je pritrjen vzorec nameščen v segrevano komoro pri različnih
temperaturah, in sicer pri Tg – 20 °C, Tg – 10 °C, Tg, Tg + 10 °C, Tg + 20 °C. [12]

Slika 23: Upogibni test, povzeto po [12]
Rezultati testa pokažejo visoko odzivnost polimera ob povišani temperaturi in popolno
povrnitev oblike v času do 150 sekund (RN = 100 %), razen v primeru ko je temperatura
v komori nižja od Tg. Rezultati so pokazali, da razmerje povrnitve oblike ni odvisno od
vsebnosti benzoksazina (Tg, Tg + 10 °C, Tg + 20 °C), pri nižjima temperaturama pa
razmerje povrnitve oblike pade ob povišanju vsebnosti benzoksazina. Vzrok tega je togost
polimera, kjer imajo molekule omejeno gibljivost zaradi rigidne benzoksazinske
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strukture. Sklep tega je, da je nesmiselno spustiti temperaturo za več kot 20 °C pod Tg v
tem primeru, saj ni pridobljenih željenih lastnosti oblikovnega učinka. Težnja k povrnitvi
oblike nastane zaradi energije, ki se shrani v polimeru pri elastičnem raztezku.
Deformacija je lažja pri višjih temperaturah, zaradi nizkega modula v elastičnem
področju, kar naredi orientacijo v polimeru bolj izvedljivo. [12]
Povrnitvena napetost (𝜎𝑟 ) je izmerjena pri tri-točkovnem upogibnem testu (slika 14-3.)
in je pomemben parameter pri uporabah za pogonske mehanizme in nastavljive
konstrukcije. Povrnitvena napetost je težnja materiala k povrnitvi v prvotno obliko. Test
vsebuje štiri stopnje, in sicer najprej je dovedena maksimalna napetost na polimer pri
temperaturi 20 °C nad Tg. Raztezek pri maksimalni napetosti je nato ohranjen s hlajenjem
na sobno temperaturo in zadržan v tem stanju 15 minut. Nato je vzorec segret 20 °C nad
Tg pri enakem raztezku in opazovan kako se povrne v prvotno obliko pri odstranitvi
napetosti. Povrnitvena napetost se poveča z večanjem vsebnosti benzoksazina v vzorcu
(slika 24). Sklep tega je, da se z benzoksazinom poveča povrnitvena napetost polimernega
vzorca, saj je benzoksazin bolj zmožen shraniti elastično energijo pri raztezku. Po
ponovnem segrevanju se ta energija sprosti, s čimer se posledično zaradi večje energije
pridobi tudi večja povrnitvena napetost. Vrednosti povrnitvene napetosti narastejo iz
20,42 kPa na 38,18 kPa, ko narašča vsebnost benzoksazina od 0 do 1 mol. Dodajanje
benzoksazina v vzorec torej prispeva v povečanju visko-elastičnega modula iz 21 MPa
na 54 MPa, hkrati pa se ohrani zadržana oblika in razmerje povrnitve oblike nad 90 %.
Zaradi tega je polimer z oblikovnim učinkom primeren za uporabo v pogonskih napravah,
temperaturnih senzorji in v drugih podobnih napravah. [12]

Slika 24: Povrnitvena napetost pri različnih kompozicijah polimera, povzeto po [12]

25

Jernej Slak, Oblikovni učinek kopolimerov benzoksazina in epoksidnih smol

Čas povrnitve oblike je izmerjen pri temperaturi steklastega prehoda in 20 °C nad to
temperaturo. Pri nižji temperaturi pride do delnega steklastega prehoda vzorca, zato se
vzorec zvija zelo počasi. Vsi testirani vzorci potrebujejo nekaj minut, da se povrnejo v
prvotno obliko, kar kaže na dobre lastnosti oblikovnega učinka. Čas povrnitve oblike pri
Tg, z naraščanju vsebnosti benzoksazina od 0 do 1 mol, znaša od 47 s do 173 s. Pri
temperaturi 20 °C nad Tg pa ravno tako čas naraste, in sicer iz 40 s na 142 s. Sklep tega
je, da se čas povrnitve oblike zmanjša ob povišanju temperature in poveča ob povečani
vsebnosti benzoksazina. Gibanje polimernih verig v vzorcu z večjo vsebnostjo
benzoksazina je namreč bolj omejeno zaradi višje zamreženosti, pri višjih temperaturah
pa je gibanje molekul bolj intenzivno, zato se polimer lažje povrne v prvotno obliko.
Vsebnost benzoksazina torej vpliva na čas povrnitve oblike, kar poveča področje uporabe
polimera z oblikovnim učinkom. [12]

4.2 Alifatske epoksi smole z benzoksazinom kot zamreževalnim
sredstvom
Napredek v raziskavi kopolimera benzoksazina in epoksidnih smol z oblikovnim
učinkom je uporaba benzoksazina kot edino zamreževalno sredstvo (slika 18) in
odstranitev aromatske epoksi smole. Raziskane so lastnosti alifatskega epoksija NGDE,
ki je zamrežen z polibenzoksazinom na osnovi bisfenol-A-anilina. Hipoteza raziskave je,
da lahko aromatski del polibenzoksazina deluje kot trda in stabilna faza v alifatskem
epoksiju, hkrati pa je odstranjena potreba po aromatskem epoksiju. Izboljšajo se tudi
termo-mehanske lastnosti, povrnitvena napetost kopolimera z dodajanjem bolj rigidnega
polibenzoksazina, hkrati pa je formuliranje bolj preprosto zaradi samo dveh komponent.
Vzorci z različnimi molarnimi razmerji NGDE/benzoksazin so pripravljeni enako kot
epoksi z več zamreževalnimi sredstvi. Vrednost benzoksazina se, že zaradi prejšnjih
raziskav, v tem primeru giba med 30 in 50 molskih procentov. [13]
4.2.1 Dinamično mehanske lastnosti
Krivulji elastičnega modula in krivulja tan δ polimera NGDE/benzoksazin (slika 25), kot
funkcija temperature različnih kompozicij (30, 35, 40, 45 in 50 molskih procentov), ravno
tako prikazujeta, da je temperatura steklastega prehoda najvišja pri polimeru z najvišjo
vsebnostjo benzoksazina (50 %), in sicer 140 °C ter najnižja pri polimeru z najmanj
vsebnosti benzoksazina 51 °C. To je mogoče razbrati iz grafa tan δ kot maksimalna točka
krivulje oziroma iz grafa viskoznega modula. Vzroki, za dvig temperature steklastega
prehoda s povečanjem vsebnosti benzoksazina v polimeru, so identični tistim v primeru
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epoksi polimera z več zamreževalnimi sredstvi. Elastični modul (slika 25) ravno tako
naraste z naraščanjem vsebnosti benzoksazina (od 30 do 50 molskih procentov). [13]

Slika 25: Elastični modul (a) in tan δ (b) kot funkcija temperature pri različnih
kompozicijah polimera, povzeto po [13]
V steklastem področju elastični modul trdnega polimera pri 35 °C naraste iz 3,57 GPa na
4,50 GPa, v elastičnem področju pa naraste modul iz 40 MPa na 172 MPa. Sklep tega je,
da je benzoksazin učinkovito zamreževalno sredstvo. Za pridobitev optimalnih lastnosti
oblikovnega učinka polimera je zaželeno, da je padec elastičnega modula oster, velik in
obsežnejši v elastičnem področju. [13]
4.2.2 Mehanske lastnosti
Upogibna trdnost in upogibni modul pri sobni temperaturi naraščata z naraščanjem
vsebnosti benzoksazina v vzorcu (slika 26). Upogibna trdnost naraste iz 52 MPa na 132
MPa zaradi enakih razlogov. Enako narašča z vsebnostjo benzoksazina tudi upogibni
modul, in sicer iz 1,6 GPa na 4,0 GPa. Tudi pri temperaturi 20 °C nad Tg mehanske
lastnosti naraščajo z naraščanjem vsebnosti benzoksazina, in sicer upogibna trdnost iz 0,4
MPa na 2,3 MPa ter upogibni modul iz 2,5 MPa na 10,4 MPa. [13]
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Slika 26: Upogibna trdnost in upogibni modul polimerne mešanice z različnimi
kompozicijami pri sobni temperaturi (a) in temperaturi 20 °C nad Tg (b), povzeto po
[13]
4.2.3 Lastnosti oblikovnega učinka
Zadržana oblika je izmerjena pri treh različnih temperaturah, in sicer pri sobni temperaturi
(25 °C), pri temperaturi 10 °C in 20 °C pod temperaturo steklastega prehoda (slika 27).
Vse vrednosti zadržane oblike malenkost padejo z večanjem vsebnosti benzoksazina iz
30 na 50 molskih procentov. Zadržana vrednosti pri enakih vsebnostih benzoksazina je
višja pri nižjih temperaturah testa. To je zaradi nestabilnost nekaterih verig pri najvišji
temperaturi (Tg – 10 °C), zato lahko vzorec delno obnovi prvotno obliko. Vrednosti
zadržane oblike pri sobni temperaturi in temperaturi 20 °C pod Tg so blizu 100 %, saj so
te temperature dovolj nizke, da onemogočijo gibanje molekul v vzorcu. Vrednosti pri Tg
– 10 °C so med 83,1 in 84,5 %, pri Tg – 20 °C med 96,5 in 97,4 % in pri 25 °C med 98,1
in 99,3 %. [13]

Slika 27: Zadržana oblika polimera pri različnih temperaturah in vsebnosti
benzoksazina, povzeto po [13]
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Razmerje povrnitve oblike je 100 % v primeru, da so vzorci segreti do zadostno visoke
temperature. Čas povrnitve oblike se poveča z večanjem vsebnosti benzoksazina iz 75 s
na 145 s pri temperaturi steklastega prehoda in iz 60 s na 120 s pri temperaturi 20 °C nad
temperaturo steklastega prehoda. Čas povrnitve oblike se zniža ob zvišanju temperature.
Časovno okno povrnitve oblike je dokaj veliko, zato je polimer primeren na različnih
področjih uporabe. Povrnitvena napetost se veča z večanjem vsebnosti benzoksazina.
Vrednosti povrnitvene napetosti so med 0,25 in 1,59 MPa (slika 28). Sklep tega je, da je
povečanje vsebnosti benzoksazina dobra rešitev za večanje povrnitvene napetosti
kopolimera z oblikovnim učinkom. Epoksi, z benzoksazinom kot edinim zamreževalnim
sredstvom, se izkaže kot dober polimer z lastnostmi oblikovnega učinka, saj pokaže
izjemne vrednosti zadržane oblike, razmerja povrnitve oblike, visoko temperaturo
steklastega prehoda, visok modul elastičnosti in upogibni modul ter upogibno napetost.
Dodajanje benzoksazina pa po drugi strani podaljša čas povrnitve oblike. Te lastnosti se
lahko regulirajo (glede na področje uporabe) s spreminjanjem vsebnosti benzoksazina v
tem vzorcu. [13]

Slika 28: Povrnitvena napetost pri različnih vsebnostih benzoksazina, povzeto po [13]

4.3 Benzoksazin-epoksi kopolimer ojačan z več-plastno ogljikovo
nanocevko
V tem primeru sta benzoksazin in epoksi polimera pridobljena iz obnovljivih virov.
Benzoksazinska smola na bio-osnovi je pripravljena iz vanilina (V-fa), furfurylamina in
para-formaldehida z uporabo Mannich-ove kondenzacije. Ta smola nato tvori kopolimer
z epoksidno smolo iz epoksidiranega ricinusovega olja (ECO) (slika 29). Kopolimer je
kasneje ojačan z večplastnimi ogljikovimi nanocevkami (MWCNTs), ki svetlobno
aktivirajo kopolimer z oblikovnim učinkom, saj se odzivajo na svetlobo. Po deformaciji
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se kopolimer odziva na NIR (angl. near-infrared) svetlobo, saj MWCNTs absorbirano
svetlobo pretvorijo v termično energijo in jo porazdelijo po polimerni matrici. Vsi vzorci
(V-fa/ECO) so pripravljeni v utežnem razmerju 1:1 in segreti na 105 °C do pridobljene
homogene mešanice. Nato so primešane več-plastne ogljikove nanocevke v utežnih
procentih od 0 do 0,5 %. Vzorci so nato utrjevani pri različnih temperaturah nad 150 °C
eno ali dve uri. Zadnji korak je ohladitev vzorcev, ki so nato karakterizirani. [11]

Slika 29: Nastanek kopolimera V-fa/ECO, povzeto po [11]
4.3.1 Dinamično mehanske lastnosti
Krivulja elastičnega modula (slika 30) kot funkcija temperature različnih kompozicij (0;
0,1; 0,3 in 0.5 wt.%) MWCNTs v polimeru V-fa/ECO pove, da je v steklastem področju
elastični modul polimera pri –100 °C 1,33 1,44, 2,01 in 1,03 GPa (od 0 wt.% do 0.5
wt.%). Modul doseže maksimalno točko pri vzorcu z masno koncentracijo 0,3 wt.%
zaradi homogene disperzije nano-polnila znotraj polimerne matrice. Med pripravo
binarne mešanice V-fa/ECO se lahko monomer V-fa adsorbira na površine MWCNTs,
kar olajša disperzijo MWCNTs znotraj mešanice. Elastični modul pri 0,5 wt.% se
drastično zmanjša zaradi združevanj MWCNTs. Iz grafa tan δ se iz maksimalne točke
krivulje razbere Tg. Vse krivulje imajo dve vrha, torej obstaja dvo-fazna struktura, ki
omogoča prehode v dveh temperaturnih območjih. Prvi vrh je pri 4 °C, kar kaže
temperaturo steklastega prehoda za ECO-bogato fazo v kopolimeru. Drugi maksimalni
vrh bogat z V-fa bogato fazo pa izraža, da so temperature steklastega prehoda 96, 102,
107 in 97 °C (od 0 wt.% do 0,5 wt.%). V-fa in ECO bogata faza je ključnega pomena, saj
deluje kot mehek segment pri reverzibilni prehodni fazi in kot stabilna faza polimera.
Maksimalna temperatura steklastega prehoda je dosežena pri 0,3 wt.%. [11]

30

Jernej Slak, Oblikovni učinek kopolimerov benzoksazina in epoksidnih smol

Slika 30: Elastični modul (a) in tan δ (b) kot funkcija temperature pri različnih
kompozicijah polimera, povzeto po [11]
4.3.2 Lastnosti oblikovnega učinka
Vrednosti zadržane oblike (Rf ) so pridobljene pri tri-točkovnem upogibnem testu (slika
31). Vrednosti opazno narastejo pri povečanju vsebnosti polnila MWCNTs, saj večplastne ogljikove nanocevke predstavljajo dobro interakcijo s kopolimerno matrico. Pri
najvišji vsebnosti MWCNTs ponovno pride do združevanja nanocevk, zato zadržana
oblika malenkost pade, vendar je še vedno v območju, ki predstavlja dobre lastnosti
oblikovnega učinka. [11]

Slika 31 Zadržana oblika pri različnih kompozicijah polimera, povzeto po [11]
Parametri povrnitve oblike pri vsebnostih MWCNTs od 0 wt.% do 0,5 wt.% (slika 32)
znašajo 80, 96, 98 in 92 %. To prikaže, da ogljikove nanocevke uspešno absorbirajo NIR31
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svetlobo, jo pretvorijo v termično energijo ter jo porazdelijo po polimerni matrici.
Maksimalna vrednost je 98 % pri 0,3 wt.%, saj imajo nanocevke dobre interakcije z V-fa
bogato fazo, kar omogoča boljše shranjevanje energije pri deformaciji oblike in
posledično prispevajo k visoki povrnitveni napetosti. [11]

Slika 32: Povrnitev oblike pri različnih kompozicijah polimera, povzeto po [11]
Foto-termično aktiviran kopolimer (vsebnost MWCNTs 0,3 wt.%) je posnet z videokamero (slika 33). Začasna oblika je pridobljena pri deformaciji prvotnega vzorca do kota
90° (a). Nato je vzorec obsvetljen z NIR-svetlobo, ki aktivira termično segrevanje vzorca,
ki se posledično povrne v prvotno obliko (b-d). Čas povrnitve oblike je pri vseh
kompozicijah pod minuto. Enak vzorec je izpostavljen tudi segrevanju (brez NIRsvetlobe), rezultati pa pokažejo, da je čas povrnitve oblike daljši za več kot 30 sekund.
Aktivacija polimera z oblikovnim učinkom je veliko hitrejša in primernejša pri uporabi
foto-aktivatorjev v primerjavi s termično aktivacijo. [11]

Slika 33: Povrnitev oblike pri uporabi NIR-svetlobe, povzeto po [11]
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5 Zaključek
Kopolimer benzoksazinskih in epoksidnih smol se izkaže kot odlična rešitev za
izboljšanje mehanskih in dinamično-mehanskih lastnosti obeh polimerov, hkrati pa
pokaže odlične lastnosti na področju polimerov z oblikovnim učinkom. Polimeri oziroma
polimerni kompoziti z oblikovnim učinkom so materiali z unikatnimi mehanskimi,
kemičnimi in termičnimi lastnostmi, so enostavno proizvedeni, imajo nižjo maso od
materialov, ki jih potencialno lahko nadomestijo, hkrati pa so se zmožni povrniti v
prvotno obliko, po tem ko so izpostavljeni fizični ali kemični stimulaciji. Najbolj pogosta
stimulacija je dovajanje toplote, ki pa se ne izkaže vedno za najbolj ugodno, zato so
možne tudi druge stimulacije kot so elektrika, svetloba, magnetno polje in mnoge druge.
Raziskave so pokazale, da lahko epoksi smole zamrežimo z več zamreževalnimi sredstvi
ali pa samo s primerno vsebnostjo benzoksazina in s tem odpravimo potrebo po uporabi
drugih manj ugodnih zamreževalnih sredstev oziroma odstranimo potrebo po aromatskem
epoksiju. Novo nastali kopolimer ima izboljšano gostoto zamreževanja, zvišano
temperaturo steklastega prehoda, višji elastični modul in povečano upogibno trdnost.
Material izkaže visoke vrednosti zadržane oblike, razmerja povrnitve oblike, povrnitveno
napetost in hitrost povrnitve oblike, ki so ključni parametri pri karakterizaciji polimerov
z oblikovnim učinkom.
V nalogi so predstavljena tudi področja, kje se ti materiali najbolj uporabljajo in nekatere
znane aplikacije. Bodoče raziskave se bodo osredotočale predvsem na bio-zasnovanih
polimerih, saj je hitra poraba nafte, ki je eden izmed glavnih energetskih virov za
industrijsko proizvodnjo plastike, povzročila pomankanje oskrbe z nafto, težave z
onesnaženostjo zraka, globalno segrevanje in druge težave v okolju. Obnovljivi materiali
zasnovani na bio-osnovi lahko nadomestijo materiale na osnovi nafte, hkrati pa so
biološko razgradljivi in imajo nizko ekotoksičnost. Menim, da je veliko prostora za
napredek pri inkorporaciji dveh ali več polimerov, ne samo pri benzoksazinskih in epoksi
polimerih, ampak tudi drugih (poliuretan, polimer na osnovi hitozana in ostali polimeri),
ki bi potencialno lahko pokazali dobre lastnosti oblikovnega učinka. Prednost vidim
predvsem v dejstvu, da lahko polimer oziroma polimerni kompozit napolnimo z zelo
različnimi polnili (npr. z grafenom) in tako neposredno vplivamo na željene lastnosti in
sprožitvene mehanizme. Razvoj teh materialov se osredotoča tudi na podaljšanje
življenjske dobe materialov (povečanje število ciklov povrnitve oblike) in na razvoj
pametnih materialov s posebnimi funkcionalnimi lastnostmi. Najnovejše raziskave so
pokazale, da se lahko čas povrnitve oblike polimera spusti tudi na nekaj milisekund,
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zanimive pa so tudi raziskave, ki so se pred kratkimi začele osredotočati na 4D tiskanje
polimerov z oblikovnim učinkom in na samoceljenje polimerne mreže pri 4D tiskanju.
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