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ویسکواالستیسـیته خطـی ،در بررسـی رفتـار رئولوژیکی پلیمرها جنبهای ضروری اسـت.
از این حیـث کـه خصوصیات سـاختاری پلیمـر (وزن مولکولی ،توزیـع وزن مولکولی و
 )...را بـه خصوصیـات رئولوژیکـی پلیمـر (توزیـع زمان هـای آسـودگی ،مـدول اتالفی،
مـدول ذخیـره و  )...مرتبـط میکنـد .در واقـع مشخص شـدن ایـن خصوصیـات کمـک
به سـزایی در دسـتیابی بـه خـواص مطلـوب در صنعـت پلیمـر دارد .بـرای پیش بینـی
ویسکواالستیسـیته خطـی از مدلهـای لولـه اسـتفاده میشـود و مطالعه نحوهی آسـودگی
از تنـش زنجیرهـای گره خـورده پلیمـری ضـروری اسـت .در ایـن مقالـه سـازوکارهای
آسـودگی از تنـش و برخـی از مدلهـای مولکولـی بـر پایـه مدل لولـه ،بـرای پلیمرهای
خطی مـرور میشـود.

سال اول ،شماره ،1شماره پیاپی ،1بهار1395
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مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
بررسـی رفتـار مذابهـای پلیمـری به دلیـل وجـود زنجیرهای
بلنـد گره خـورده ،پیچیدهتـر ازسـامانههای رقیـق پلیمـری
اسـت .بـرای مثـال اگـر زنجیـری از مـذاب پلیمـری توسـط
کرنـش پلـهای کشـیده شـود ،میتوانـد بـا کشـیدن زنجیرهـای
اطرافـش ،باعـث ایجـاد اصطکاک شـود .پـس مهمتریـن عامل
در رهایـش از تنـش پلیمرهـا ،بررسـی گره خوردگیهاسـت.
اولیـن مدل مولکولی بـرای پیش بینی خصوصیـات رئولوژیکی
سـامانههای پلیمـری گره خـورده ،را دی ژن ()De Gennes
مطـرح کـرد کـه توسـط دوی و ادوارد (()Doi-Edwards(DE
بـه مدل اساسـی بـرای پیش بینـی رئولوژی خطـی و غیر خطی
مذابهـای پلیمـری مونودیسـپرس بهبـود یافـت .آنها حرکت
آزادانـه و بلنـد مقیاس در راسـتای جانبی زنجیـر را غیر محتمل
فـرض کردنـد و زنجیرهای اطـراف زنجیر اصلـی را به صورت
لولـه تصورکردند .این مـدل در رئولوژی ،به مـدل لوله معروف
اسـت .از پارامترهـای ایـن مـدل میتـوان بـه قطر تیـوب ( )ɑو
ضریـب اصطکاک ( )ξاشـاره کـرد[.]1
فرضهای اساسی مدل لوله عبارتند از[:]1،2
زنجیـر پلیمـر ،مسـتقل از میـدان ناشـی از زنجیرهـای اطراف
حرکت می کند و لوله ثابت است.
مسـیر اولیه ( ،)Primitive Pathیک زنجیر آزادانه متصل شـده
( )Freely-Jointed Chainاست.
زنجیـر به صـورت تصادفـی ( )Randomدر راسـتای خودش
حرکت میکند.
تغییر شکل به صورت متناسب ( )Affineاست.
در ایـن مقالـه سـازوکار های آسـودگی از تنش در سـامانههای
ِ
پلیمـری خطـی و مدلهـای لولـه ارائه شـده
گره خـوردهی
بـرای پیش بینـی تابع مدول آسـودگی ،G)t( ،بررسـی میشـود.
 2سازوکار های آسودگی از تنش
بـرای پیش بینی خصوصیات ویسکواالستیسـیته خطـی پلیمرها
(مـدول اتالفـی و ذخیـره) بـه درک دینامیـک مولکولی سـامانه
پلیمـری و به عبـارت دیگـر اطلاع از چگونگـی آسـودگی از
تنـش گرهخوردگیهـا تحـت کرنـش پلـهای اسـت .در ایـن
بخـش بـه انـواع سـازوکارهای آسـودگی از تنـش پرداختـه
میشود.
 1-2حرکت مارگونه ()Reptation
دی ژن بـرای اولیـن بار حرکـت مارگونه را به عنوان سـازوکار
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آسـودگی از تنـش مطـرح کـرد .ایـن سـازوکار بـا اشـاره بـه
حرکتهـای روبـه جلـو و عقـب زنجیـر در راسـتای مسـیر
اولیـه ،باعـث خـروج زنجیـر از لولـه میشـود .علـت ایـن
حرکتهـای مارگونـه ،نفـوذ مرکـز جـرم زنجیراسـت .حرکت
مارگونـه ،به عنـوان تنهـا سـازوکار آسـودگی از تنـش در مـدل
 DEاسـتفاده شـد .دی ژن کاربـرد مسـتقیم ایـن سـازوکار را در
معادلـه( )1ارائـه کـرد [:]3
()1
در این معادله ( p)tکسـر بخشهای ( )Segmentآسـوده نشـده
از تنـش اسـت کـه به عنـوان تابـع کرنل شـناخته میشـود و به
زمان و وزن مولکولی وابسـته اسـت T .زمـان حرکت مارگونه
اسـت که بـا معادله( )2بـه وزن مولکولی مرتبط میشـود:
rep

()2
ثابتهـای  Kو  αبه صـورت تجربـی بـرای هـر مـاده تعییـن
میشـوند .سـپس مـدول آسـودگی بـرای مونودیسـپرس بـا
معادلـه ( )1-3بیـان میشـود:
()3
در ایـن معادلـه GN0مـدول در ناحیـه مسـطح اسـت .بـا این که
مـدل  DEدر ناحیـه غیرخطـی ،پاسـخ رئولوژیکـی پلیمرهـای
گره خـورده در کرنشهـای پلـهای را بـا موفقیـت پیش بینـی
نمـوده ،امـا اشـکاالتی در هر دو ناحیه خطـی و غیرخطی وجود
دارد کـه در ایـن مقالـه بـه برخـی از آنهـا در محـدوده ناحیـه
خطی اشـاره میشـود[.]4
ایـن مـدل زمـان حرکـت مارگونـه و گرانـروی برشـی صفـر
( )Zero-Shear Viscosityرا تـوان سـوم از وزن مولکولـی
پیش بینـی کرده ،درحالیکه ازروش تجربی مقدار توان  3/4اسـت.
مـدل  ،DEکاهـش مدول اتلاف در بسـامدهای بیشـتر از نقطه
تقاطـع منحنی هـای مـدول ذخیـره و اتلاف را متناسـب بـا
تـوان  -0/5از بسـامد ( )ω-0.5پیش بینـی میکنـد؛ در حالی کـه
مقادیـر تـوان بیـن  -0/25تـا صفر مشـاهده شـده اسـت.
ایـن مـدل در پیش بینـی رفتـار بـاال رفـت ( )Upturnدر
منحنیهای مدول اتالف و ذخیره در بسـامدهای باال ناتوان اسـت.

مـروری بر سـازوکار های آسـودگـی از تنـش بـرای پليـمر هـای خـطی بـراسـاس مـدل لـولـه

 2-2نوسانات طول کانتور
( ()Contour Length Fluctuation(CLF
همان طـور کـه در قسـمت پیـش مالحظـه شـد مـدل  DEدر
پیش بینـی مقـدار تـوان  3/4بـرای وزن مولکولـی( )KMαموفق
نبـود ،بنابرایـن دوی بـا پیشـنهاد سـازوکار نوسـانات طـول
کانتـور ،تابـع کرنـل مـدل  DEرا بهبـود داد و میلـر و مکلیـش
( )Milner and McLeishآن را گسـترش دادنـد [ .]5،6حرکـت
مارگونـه ،حرکـت مرکـز جـرم زنجیر اسـت ( ُمد صفـرم زنجیر
رز ( .))Rouseدرنظر گرفتـن همـه ُمدهـای رز بـه نوسـانات
بخشهـا در راسـتای مسـیر اولیـه (حـول یـک متوسـط) منجر
میشـود .نوسـانات سـریع بخشهـا در انتهـای لولـه ،کمـک به
زنجیـر بـرای یافتـن ناحیـه جدیـدی در بیـرون لولـه میکنـد؛
بنابراین سـازوکار  CLFآسـودگی انتهای زنجیـر را قبل از اتمام
سـازوکار حرکـت مارگونه(مرکـز جـرم زنجیـر) رقـم میزنـد.
دوی بـرای بررسـی تأثیـر  CLFروی آسـودگی زنجیـر ،مسـآله
را بـه دو ناحیـه زمانـی اولیـه (مربـوط بـه دو انتهـای زنجیـر)
و دیریـن (مربـوط بـه بخشهـای میانـی زنجیـر) تقسـیم کـرد.
بـرای زمان هـای دیریـن ،تابـع کرنـل از معادلـه ( )4محاسـبه
میشود[ :]7
()4
دراین معادله TR ،زمــان آسودگـی رز Z ،تعـداد بخشهـا)Z( ،
 Gfو ( Tdf)Zپارامترهـای نرمالیزه شـده و بـدون بعـد هسـتند که
بـا تأثیـر  CLFبه صـورت معادله ( )5بیان میشـوند:

()5
ثابت هـای  C1و  C3برابرنـد و مقــدار بـزرگتــر از1/47
دارنــد Td)0( .زمـان حرکـت مارگونه(بدون  )CLFاسـت .دوی
بـرای پیش بینـی آسـودگی در زمانهـای اولیـه ،تابـع کرنـل را
برای بـخـشهـایــی از لـولــه ،کــه در فـاصلــه  xاز انتهـای
لولــه و در زمــان  t=0قـرار دارنـد ،بـه صـورت تابـع نـمـایـی
ســاده( )Single-Exponentialفـرض کـرد:

()6

در ایـن معادلـه ( T)xزمـان عمـر متوسـط بخـش  Te ،xزمـان
آسـودگی تعادلـی و  ɑطـول پایسـته ()Persistence Length
اسـت و تابـع کرنـل کلـی بـا معادلـه ( )7محاسـبه میشـود:
()7
طبق گزارش ارائه شـده[ ،]5سـازوکار  CLFدر مقایسـه با مدل
حرکـت مارگونـه سـاده ،سـرعت فراینـد آسـودگی را افزایـش
میدهـد و در پیش بینـی مقدار تـوان  3/4بـرای وزن مولکولی
موفق اسـت.
 3-2رهايش ازقيد ( ()Constraint Release (CR
لولـه کـه بیانگـر قیـد از زنجیرهـای ماتریـس اسـت ،خـود نیز

طبـق حرکـت زنجیرهای ماتریـس حرکت میکنـد .این حرکت
لولـه که در مـدل  DEناچیز فـرض شدهاسـت ،به خصوص در
سـامانههای پلی دسـپرس (ماننـد آمیختههـا) ،بسـیار اهمیـت
دارد .حرک�ت لول�ه ،باعـث ایج�اد دو سـازوکار جدیـد بـرای
آسـودگی زنجیـر میشـود .در اولیـن مـورد حرکت هـای آرام
لولـه ،بـه حرکتهـای جانبـی نسـبت ًا زیـاد بخشهـای لولـه
منجـر و به عنـوان سـازوکار رهایـش ازقیـد شـناخته میشـود.
حــرکتهای سریـع لــوله ،افـزایش قطـر لـولـه را درپـی دارد
که بـه آن رقـیـق شـونـدگـی دیـنـامـیـکـی لـولـه ((Dynamic
 )Tube Dilation (DTDمیگوین�د .شـکل 1نشـانگر تصویـری
مولکولـی از زنجیـر اصلی اسـت که به وسـیله نفـوذ زنجیرهای
ماتریـس ،رهایـش میکنـد .هنـگام نفـوذ زنجیرهـای ماتریـس،
بخشهـای زنجیـر اصلـی آزادی الزم بـرای پـرش محلـی
( )Local Jumpرا به دسـت میآورنـد ،زنجیرهـای ماتریـس
پـس از ایـن پـرش موضعـی ،نزدیـک زنجیـر اصلـی میشـوند
و بـرای بخشهـای آن قیـد ایجـاد میکننـد .تجمـع پرشهـای
موضعـی بخشهـا ،بـه سـازوکار  CRدر ســراسر زنجیر اصلی
منجر میشود[ .]8سازوکــار  ،CRهمچنین بـه عنــوان فراینــد
تجـدیــد لولـه ( )Tube Renewalیـا سـازماندهی مجـدد لولـه
( ) Tube Reorginizationشـناخته میشـود کـه اثـری چنـد
زنجیـری اسـت .در واقـع  CRبـا اشـاره بـه تخریـب قیدهـای
ِ
ماتریس حول زنجیر
توپولوژیکـی (در اثر آسـودگی زنجیرهـای
اصلـی) ،دینامیـک زنجیـر را نیـز سـرعت میبخشـد [.]9
سال اول ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،1بهار1395
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 5-2حرکت مارگونه دوگانه (()Double Reptation (DR

شکل( )1سازوکار ]8[ CR

 4-2رقيق شوندگی ديناميکی لوله
ماروسـی ( )Marrucciبرپایـه مفهوم بزرگتر شـدن لوله اطراف
زنجیـر ،به همـان انـدازه کـه فراینـد آسـودگی پیـش مـیرود،
سـازوکار  DTDرا پیشـنهاد کـرد و بـال و مکلیـش (Ball and
 )Mcleishآن را بـرای پلیمرهای سـتاره ای گسـترش دادند[.]5
تحـرک زنجیرهـای اطـراف لولـه به طـور پیوسـته باعـث
ازبین رفتـن و تشـکیل دوبـاره قیـد در زنجیر میشـود .بنابراین
زنجیـر قـادر بـه حرکـت جانبی و پیـدا کـردن نواحی بیشـتر با
گذشـت زمـان اسـت .به عبـارت دیگـر قطـر لولـه در فراینـد
آسـودگی ،تابـع افزایشـی از زمـان اسـت .ماروسـی بخشهای
آسوده شـده از زنجیرهـای اطـراف را به عنـوان حلال بـرای
زنجیـر آسوده نشـده فـرض کـرد .پـس غلظـت حلال نیـز بـا
پیشـرفت فرایندآسـودگی به تدریـج افزایـش مییابـد[.]9،10
قطـر لولـه بزرگ شـده بـا معادلـه ( )8بـه کسـر آسـوده نشـده
زنجیـر مرتبط میشـود[:]5
()8

ᵩ

در ایـن معادلـه  ɑ0قطـر لولـه در زمـان صفـر )t( ،کسـر
آسوده نشـده از زنجیر و  αتوان رقیق شـوندگی اسـت G)t( .را
میتـوان بـا معادلـه ( )9محاسـبه کـرد:
()9
کـه در آن  pچگالـی پلیمـر R ،ثابـت جهانـی گازهـا T،دمـای
مطلـق و ( Me)tوزن مولکولـی بیـن گره خورگیهـا در زمـان t
اسـت و بـا معادلـه ( )10محاسـبه میشـود:
()10
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مـدل  DRاولیـن بـار توسـط ِسـنُگلو ( )Tsenoglouو
دس کالزیوس ( )Des Cloizeauxپیشـنهاد شـد که برپایه مدل
 DEهمـراه با سـازوکار  CRاسـت .سـنگلو دینامیـک مولکولی
سـامانههای پلیمـری پلی دیسـپرس با طول زنجیرهـای متفاوت
را بررسـی و فرض کرد جفت شـدن زنجیر با زنجیرهای دیگر،
بـرای ایجـاد گرهخوردگـی به صـورت تصادفـی و متناسـب
بـا کسـر حجمـی اجـزا در اختلاط اسـت[ .]5دس کالزیـوس
بر ایـن بـاور بـود که اگر یکی از دو زنجیر Aو Bآسـوده شـود،
نقطـه تنـش تشکیل شـده( )Pبه وسـیله گرهخوردگیهـا از بین
میرود (شـکل.)2

شکل ( )2زنجیر  Aو  Bکه در نقطه تنش ،Pگره خورده اند[]3

بـرای محاسـبه مـدول آسـودگی بـا اسـتفاده از مـدل
دس کالزیـوس معادلـه ( ،)11کـه قانـون اختلاط نـام دارد ،را
پیشـنهاد کـرد [:]3
DR

()11
در ایـن معادلـه  Aو  Bکسـرحجمی زنجیـر  Aو pA)t( ، Bو
( pB)tکسـر آسوده نشـده از زنجیـر  Aو  Bاست.شـکل دیگری
از قانـون اختلاط کـه از آن بـرای پیش بینـی مـدول آسـودگی
اسـتفاده میشـود ،بـا معادلـه ( )12بیـان میشـود[:]12

ᵩ ᵩ

()12
در ایـن معادلـه  w)M(dlogMکسـر وزنـی زنجیرهـاF)t,M( ،
تابـع کرنـل Me ،وزن مولکولی بیـن گره خوردگیهـا و  βتوان
اختالط اسـت .مقـدار βبرای مـدل حرکت مارگونه سـاده برابر
 ،1بـرای حرکـت مارگونـه دوگانـه برابـر  2و به طورکلی مقدار
آن بیشتر از  2است که دربرگیرنده سازوکار  DTDدر سامانه است.

مـروری بر سـازوکار های آسـودگـی از تنـش بـرای پليـمر هـای خـطی بـراسـاس مـدل لـولـه

 6-2آسودگی رز بسامد باال
()High-Frequency Rouse Relaxation

در ایـن معادلـه  Nتعداد بخشهـا و ( TRouse)Mزمان حرکت رز
اسـت که بـا رابطه ( )14بیان میشـود:

بـرای پلیمرهـای گره خـورده ،در زمانهـای بسـیار کوچـک
تـر از زمـان حرکت مارگونه (بسـامد بـاال) ،سـازوکار رز حاکم
بـر فرایند آسـودگی اسـت کـه به عنوان سـازوکار آسـودگی رزِ
بسـامد باال شـناخته میشـود .این سـازوکار شـامل آسـودگی از
تنـش بخشهایـی از زنجیـر اصلـی ،در زمانهـای کوچکتـر
وبزرگتـر از  Teاسـت .بخشهـای زنجیـر ،در زمانهـای
کوچکتـراز  ،Teقیـد اعمال شـده از لولـه را بـرای اولیـن بـار
احسـاس میکنند .از طرف دیگر برای زمانهــای بــزرگتر از
 ،Teفقـط ُمدهای طولی ( )Longitudinal Rouse Modesرز در
لولـه موجـود اسـت .بنابرایـن با اسـتفاده از تقسـیم زمانی فوق،
مـدول آسـودگی رز بـا معادلـه ( )13محاسـبه میشـود[:]4،12

()14

()13

 7نتيجه گيری
مـدل لولـه ،در پیش بینـی رئولـوژی خطـی پلیمرهـا نقـش
مهمی دارد و سـازوکارهای  CR ،CLFو  DTDباعث سـریعتر
شـدن فراینـد آسـودگی و بهبـود پیش بینـی مـدول آسـودگی
بـرای نواحـی مختلـف بسـامد نیـز میشـوند .البتـه بایـد بـا
توجـه بـه سـاختار پلیمر(خطـی یـا شـاخه ای) و نـوع سـامانه
(مونودیسـپرس یـا پلی دیسـپرس) ،از بهتریـن مـدل بـرای
پیش بینـی رفتـار ویسکواالستیسـیته خطـی اسـتفاده کـرد .مدل
 DRتوزیـع وزن مولکولـی را با ویسکواالستیسـیته خطی مرتبط
کـرده و برای سـامانه های پلی دیسـپرس از مدلهـای کاربردی
اسـت .در ایـن مقالـه ضمـن برشـماری انـواع سـازوکارهای
آسـودگی ،مدلهـای مولکولـی بـرای پیشبینی مدول آسـودگی
به خصـوص بـرای پلیمرهـای خطـی بررسـی شـد.

سال اول ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،1بهار1395
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