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پلی کاپروالکتــون ( ،)PCLپلیمــری آب گریــز و نیمه بلــوری اســت کــه بــا افزایــش
وزن مولکولــی ،بلورینگــی آن کاهــش مییابــد .ویژگیهایــی نظیــر حاللیــت خــوب
 ،PCLنقطــه ی ذوب پاییــن ( 64-59درجــه ســانتیگراد) و نیــز زیست ســازگاری
بســیار عالــی آن ،ســبب شــده تــا تحقیقــات گســتردهای در مــورد کاربــرد بالقــوهی آن
در زمین ـهی پزشــکی بــه وجــود آیــد .درج ـهی پلیمــری شــدن یکــی از عوامــل مؤثــر
بــر خــواص فیزیکــی و عملکــردی زنجیرههــای پلیمــری اســت کــه مــورد توجــه
پژوهشــگران و صنعتگــران اســت .بنابرایــن در ایــن مطالعــه بــه بررســی خــواص فیزیکــی
و ترمودینامیکــی پلی کاپروالکتــون ( )PCLبــه روش شبیهســازی دینامیــک مولکولــی در
دمــا و فشــار محیــط پرداختــه و بــرای تفســیر نتایــج حاصــل ،از آزمون هایــی همچــون
 MSDو  RDFاســتفاده شــده اســت .به عــاوه اثــر درجــه ی پلیمــری شــدن از  80 -5بــر
خــواص فیزیکــی نظیــر چگالــی ،عامــل حاللیــت ،ضریــب خــود نفــوذی ،حجــم آزاد و
غیــره بررســی شــد .مقایســه نتایــج حاصــل از شبیهســازی بــا دادههــای آزمایشــگاهی
موجــود نشــان داد هم خوانــی خــوب و قابل قبولــی بــا یکدیگــر دارنــد .نتایــج نشــان
میدهــد کــه افزایــش درجــه ی پلیمــری شــدن موجــب کاهــش عامــل حاللیــت میشــود
و از درجــه ی پلیمــری شــدن  20بــه بعــد تغییــرات چندانــی در عامــل حاللیــت PCL
مشــاهده نمیشــود و مقــدار حجــم آزاد ( )FFVتغییــر چندانــی نمی کنــد و مقــدار
آن بــه  14/5درصــد نزدیــک اســت .همچنیــن نتایــج نشــان میدهنــد کــه بــا افزایــش
درجــه ی پلیمــری شــدن ،تمایــل زنجیرههــای پلیمــری بــرای قــرار گرفتــن در کنــار
یکدیگــر کاهــش مییابــد امــا افزایــش درجــه ی پلیمــری شــدن بــه  ،80افزایــش تمایــل
زنجیره هــای پلیمــری را بــه همــراه خواهــد داشــت.
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 1مقدمه
پلیمرهــا ،بزرگ تریــن گــروه مــواد زیســتی هســتند کــه بــه
دلیــل خــواص منحصــر بــه فردشــان از جملــه گرانــروی،
انعطافپذیــری و دوام مکانیکــی بــرای برنامههــای کاربــردی
مختلــف مــورد مطالعــه قــرار گرفتهانــد [ .]1در حــال حاضــر
اهمیــت تجــاری ایــن پلیمرهــا ،بــه دلیــل زیست ســازگاری
و زیســت تجزیهپذیری بســیار خــوب و مفیدشــان ،در حــال
افزایــش اســت .تجزیــه زیســتی معمــوالً توســط آنزیمهــا
انجــام شــده ،ممکــن اســت شــامل آب کافــت و اکســایش
باشــد .پلیمرهــای زیســتی (کــه در مهندســی بافــت،
جایگزیــن ارتوپــدی و مهندســی داربســت اســت) بــه علــت
تجزیــه آن هــا نســبت بــه اســیدها و ســایر اجــزای تشــکیل
دهنــده کــه می تواننــد داخــل بــدن انســان هضــم یــا از بیــن
برونــد ،تاثیــری جــدی در ایــن فرآینــد دارنــد .بــا ایــن حــال،
سادهســازی خــواص مکانیکــی ،شــیمیایی و حرارتــی در
طــی اســتخراج ،ســنتز و یــا اصــاح آنهــا ،مزیتــی اضافــه
اســت [.]2
در حــال حاضــر پلیمرهــا در زمینههــای مختلــف از قبیــل
ســامانههای دارورســانی ،ســاخت داربســت در مهندســی
بافــت ،کاشــتنیهای پزشــکی ،بافتهــای و اندام هــای
مصنوعــی ،چشم پزشــکی ،اصــاح اســتخوان و بخیــه ،لــوازم
آرایشــی ،عکاســی ،صنایــع غذایــی و آشــامیدنی و  ...کاربــرد
پیــدا کردهانــد [ .]3مــواد زیســت تخریبپذیر طبیعــی،
پیشــینهی دیرینــهای در پزشــکی دارنــد؛ بیــش از  300ســال
پیــش ،مصریــان باســتان از الیــاف گیاهــی ،مــو ،تاندونهــا
و الیــاف پشــمی به عنــوان مــواد بخیــه اســتفاده میشــود.
بــه مــرور زمــان ،نیــاز بــه توســعهی بخیههــای ایمــن
زیســت تخریبپذیر و بهبــود اتصاالتــی (پیوندهایــی) کــه
بــه طــور معمــول اســتفاده شــده ،منجــر بــه تحقیقــات روی
پلیمرهــای زیســت تخریبپذیر مصنوعــی شــد [.]3
پلی کاپروالکتــون ( ،))PCL))Poly(Caprolactoneپلیمــری
آب گریــز و نیمه بلــوری اســت کــه بــا افزایــش وزن مولکولــی،
بلورینگــی آن کاهــش مییابــد .ویژگیهایــی نظیــر
حاللیــت خــوب  ،PCLنقط ـهی ذوب پاییــن ( 64-59درجــه
ســانتیگراد) و نیــز زیست ســازگاری بســیار عالــی آن ،ســبب
شــده تــا تحقیقــات گســتردهای در مــورد کاربــرد بالقــوهی آن
در زمینــهی پزشــکی بــه وجــود آیــد [.]3
انــدازهی هــر مولکــول پلیمــر میتوانــد براســاس تعــداد
واحدهــای تکــرار شــده در آن (درجــهی پلیمــری شــدن)
به دســت آیــد .بــا توجــه بــه تعریــف ذکــر شــده ،متوســط
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وزن مولکولــی پلیمــر از حاصــل ضــرب وزن مولکولــی
واحــد تکــرار شــونده ،در درج ـهی پلیمــری شــدن به دســت
میآیــد .وزن مولکولــی ،یکــی از عامل هــای بســیار مهمــی
اســت کــه بــا خــواص فیزیکی-مکانیکــی پلیمرهــا ارتبــاط
مســتقیم دارد .عواملــی ماننــد حاللیــت ،دمــای انتقــال شیشــه،
بلورینگــی ،وزن مولکولــی و  ...میتواننــد بــر خــواص
عملکــردی پلیمرهــای زیســت تخریبپذیر اثــر بگذارنــد
[ .]4یکــی از کاربردهــای پلیمرهــای زیســت تخریبپذیر،
اســتفاده از آنهــا بــه عنــوان حامــل دارو اســت .در ایــن
ســامانهها ،وزن مولکولــی پلیمــر میتوانــد بــر ســرعت و
رفتــار جــذب و آزادســازی مولکولهــای دارو مؤثــر باشــد
[ .]5مطالعــات انجــام شــده در ایــن زمینــه نشــان میدهــد کــه
از روشهــای آزمایشــگاهی و همچنیــن شبیهســازی بــرای
بررســی خــواص و عملکــرد پلیمرهــای زیســت تخریبپذیــر
اســتفاده میشــود [ .]6اخیــرا ً مســائل و مشــکالتی همچــون
هزینههــای بســیار بــاالی آزمونهــای آزمایشــگاهی ،محــدود
بــودن زمــان ،نیــاز بــه تجهیــزات و منابــع پیشــرفته و  ...کار
در محیــط آزمایشــگاه را بــا محدودیــت مواجــه کــرده اســت
[]7؛ بنابرایــن روشهــای شبیهســازی مولکولــی در ایــن
زمینــه بســیار مــورد توجــه محققــان قــرار گرفتــه اســت .بــه
طــور کلــی شبیهســازی مولکولــی ،جزئیــات را در ســطح
مناســبی بــرای مــواد فیزیکــی بــه عنــوان برنامــهای خــاص
توصیــف میکنــد .در میــان روشهــای مختلــف محاســبات،
شبیهســازی دینامیــک مولکولــی ،رویکــردی قدرتمنــد بــرای
تجزیــه و تحلیــل خــواص ســاختاری و دینامیکــی ایــن
مــواد در مقادیــر مختلــف زمــان اســت[ .]8امــروزه روش
شبیهســازی دینامیــک مولکولــی در زمینههــای مختلــف
شــیمی ،فیزیــک و زیستشناســی بــرای مطالعــهی خــواص
دینامیکــی ،ســاختاری ،زیستشناســی و نانومــواد اســتفاده
میشــود [ .]8در مــورد بررســی خــواص فیزیکــی و همچنیــن
عملکــرد پلیمرهــا ،مطالعــات فراوانــی انجــام شــده اســت؛
بــه عنــوان مثــال رحمتــی و همــکاران ،اثــر درجـهی پلیمــری
شــدن بــر خصوصیــات فیزیکــی و ســاختاری پلی یورتــان
را بــا هــدف معرفــی غشــا بــرای جداســازی فورفــورال از
محیــط آبــی ،بــا اســتفاده از شبیهســازی دینامیــک مولکولــی،
مطالعــه کــرده ،گــزارش دادنــد کــه بــا افزایــش درجــهی
پلیمــری شــدن ،جــذب فورفــورال و آب افزایــش مییابــد
[ .]9ملیســا ( )Melissaو همــکاران عوامــل مؤثــر بــر خــواص
حرارتــی و تأثیــر تثبیتکننــدهی حرارتــی اســتات شــده بــر
روی نانوســلولز بــا درج ـهی متوســط پلیمــری شــدن ســلولز
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باکتریایــی را بررســی کــرده ،بهبــود پایــداری نانوســلولز دارای
گــروه اســتات را یافتنــد و گــزارش دادنــد کــه میــزان بهبــود
بــه دلیــل کاهــش درجــهی پلیمــری شــدن ،افزایــش یافتــه
اســت [ .]10همچنیــن در مطالعــهی دیگــری کــه توســط
باســم ( )Bassemو همــکاران بــر روی اثــر درجـهی پلیمــری
شــدن و ارتبــاط آن بــا اتانــول ســلولز صــورت گرفــت ،آنهــا
گــزارش دادنــد کــه کاهــش درجـهی پلیمــری شــدن بــه طــور
قابل مالحظــهای باعــث افزایــش آب کافــت ســلولز توســط
آنزیــم ســلوالز میشــود ،زیــرا تعــداد زنجیرههــای ســلولزی
در دســترس بــرای عمــل اگزوگلوکانــاز ( )Exoglucanaseدر
ســلوالز افزایــش مییابــد[ .]11ســان هــون ()Sang-Hoon
و همــکاران نیــز ،اثــر دو وزن مولکولــی کــم و زیــاد PCL
بــر هیبریــد /PCLســیلیکا کــه حــاوی میــزان (مقــدار) معیــن
نمــک کلســیم بــود را مــورد بررســی و فعالیــت زیســتی
آنهــا در محلــول شبیهســازی بــدن (SBF) Simulated
 ))Body Fluidرا مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد و مشــاهده
شــد کــه رشــد بلورهــای آپاتیــت در هیبریــد  PCLبــا وزن
مولکولــی کمتــر ،نســبت بــه هیبریــد  PCLبــا وزن مولکولــی
بــاال ،ســریعتر و یکنواختتــر اســت .بــه احتمــال زیــاد
ایــن امــر ،عمدتــ ًا توســط دامنههــای غنــی از ســیلیس کــه
بــه طــور مســاوی توزیــع اســت و بــه خوبــی تجزیــه شــده
و به عنــوان موقعیتهــای (محلهــای) هســتهای بــرای
تشــکیل بلورهــای آپاتیــت عمــل کــرده ،بــه طــور ناخــودآگاه،
باعــث تخریــب ســریع فــاز  PCLشــده اســت .ایــن عمــل،
موجــب انتشــار ســریع یــون کلســیم بــه  SBFمیشــود
[ .]12در ایــن مطالعــه ،بــه بررســی خــواص فیزیکــی پلیمــر
زیســت تخریبپذیر  PCLتحــت تأثیــر درجــهی پلیمــری

شــدن بــا اســتفاده از روش شبیهســازی دینامیــک مولکولــی
پرداختــه می شــود .بــرای بررســی صحــت نتایــج حاصــل
از شبیهســازی ،از دادههــای آزمایشــگاهی موجــود در ایــن
زمینــه بهــره گرفتــه ،همچنیــن بــرای بررســی و تفســیر دقیــق
آن ،از آزمون هــای تابــع توزیــع شــعاعی ( )RDFو متوســط
مجــذور جابه جایــی( )MSDاســتفاده می شــود.
 2نظری

 2-1جزئیات شبیهسازی

تمــام محاســبات در ایــن مطالعــه توســط نــرم افــزار متریــال
اســتودیو انجــام شــده اســت [ .]13بــرای انجــام شبیهســازی
مولکولــی بایــد توابــع برهم کنــش بیــن مولکولی ،ســاختارهای
مولکولــی مــواد ،جعبــه شبیهســازی و همچنیــن جزئیــات
مــورد اســتفاده در شبیهســازی دینامیــک مولکولــی کامــ ً
ا
مشــخص باشــد.
 2-2میدان نیروی برهم کنش

برهــم کنشهــای اتمــی ،در شبیهســازی دینامیــک مولکولــی
بــا اســتفاده از توابــع تحلیلــی انجــام میشــود کــه میــدان
نیــرو نــام دارد و یکــی از مهمتریــن مراحــل در شبیهســازی،
انتخــاب صحیــح میــدان نیــرو اســت [ .]14بررســیهای
مطالعــات قبلــی انجــام شــده در ایــن زمینــه نشــان مــی دهــد
کــه میــدان نیــروی ثابــت پلیمــر ((Polymer Consistent
 ، )Force Field (PCFFمیــدان نیــروی مناســب بــرای محاســبه
برهم کنــش مولکولــی زنجیرههــای پلیمــری اســت بــه همیــن
دلیــل میتــوان از آن بــرای انجــام محاســبات بهــره گرفــت
کــه توابــع برهم کنــش پیونــدی و غیــر پیونــدی آن بــه شــکل
معادلــهی  1اســت [.]15
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مــقــاالت عــلــمــی

عبارت هــای  1تــا  4معادلــهی مذکــور ،بــه ترتیــب طــول
 ،زاویــه پیچــش و زاویــه
پیونــد ( ،)bزاویـهی دوپیونــد
خــروج از صفحــه ( )xهســتند k2 .و  ، k4ثوابــت نیــروی متناظر
هســتند .عبــارت  2شــامل  qو  q0اســت کــه عبــارت از زاویــه
مشــاهده شــده در طــی شبیه ســازی و زاویــه تعــادل اســت و
 H2و  ، H4ثوابــت نیــروی متناظــر هســتند .عبــارت  3شــامل
بــه ترتیــب ،زاویــهی پیچــش در طــی شبیه ســازی
و
و زاویــه پیچــش تعــادل و  V1و  V2ثوابــت نیــروی متناظــر
هســتند .عبــارت  X ،4زاویــه خــروج از صفحــه و  K Xثابــت
نیــروی متناظــر اســت .عبارت هــای  ،11-5تعامــل متقابــل
(کــه شــامل تغییــرات دینامیــک (پویــا) بیــن پیونــد کششــی،
خمشــی و پیچشــی زاویــهی دوران) تعریــف میشــودFbbّ .
ثابــت نیــرو بــرای عبــارت متقابــل (حدواســط) بیــن دو پیونــد
بــا یــک اتــم مشــترک اســت Fqqّ .اشــاره بــه نیــروی ثابــت
بــرای دو زاویــه بــا یــک پیونــد مشــترک و ّ Fbqنیــروی ثابــت
بــرای عبــارت متقابــل بیــن یــک زنجیــر (پیونــد) و یــک
زاویــه هســتند (کــه در آن پیونــد در یکــی از مرزهاســت) .دو
اصطــاح آخــر  12و  13بــه ترتیــب ،نیــروی الکترواســتاتیک
و تعامــات واندروالــس را توصیــف میکننــد .در عبــارت
 12و  rij ،13مربــوط بــه فاصلــه بیــن دو اتــم  iو  jاســت،e .
مربــوط بــه ثابــت دی الکتریــک و  qiو  ، qjبارهــای اتمــی i
و  jهســتند.
 3-2ساخت جعبه شبیهسازی

در ابتــدا بــرای ســاخت جعبــه شبیهســازی ،بایــد مونومــر پلیمــر
 PCLایجــاد و ســپس بــا اســتفاده از درج ـهی پلیمــری شــدن
مختلــف ،زنجیرههــای پلیمــری ســاخته شــود .در مرحلــهی
بعــدی ،به صــورت تصادفــی تعــداد مشــخصی از زنجیره هــای
پلیمــری داخــل جعبــه شبیهســازی بــا چگالــی اولیــه 0/5 g/cm3
قــرار میگیرنــد [ .]16در شــکل ،1طــرح واره ای از مونومــر،
زنجیــره پلیمــری و جعبــه شبیه ســازی مشــاهده می شــود.
تعــداد زنجیره هــای  PCLدر جعبــه شبیه ســازی متناســب بــا
درج ـهی پلیمــری شــدن متغیــر اســت؛ بــه طــوری کــه بــرای
درجــه پلیمــری شــدن  50 ،30 ،20 ،15 ،10 ،5و  80بــه
ترتیــب تعــداد  1 ،2 ،2 ،2 ،3 ،4 ،8زنجیــره پلیمــری PCL
در جعبــه شبیه ســازی قــرار گرفتــه اســت .بــه منظــور از بیــن
رفتــن برهم کنشهــای واندروالســی کــه از نظــر انــرژی در
وضعیتهــای نامناســبی هســتند ،قبــل از شــروع فراینــد
شبیهســازی بایــد فراینــد کمینهســازی انــرژی صــورت گیــرد
تــا برهم کنشهــای مناســب را برقــرار ســازد.
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 2-4روش کار و جزئیات شبیهسازی

بعــد از ســاخت جعبــه شبیه ســازی در مراحــل بهینهســازی
ســاختاری ،حداکثــر تعــداد مراحــل  10000در نظــر گرفتــه
شــد؛ ســپس بــرای دســتیابی هــر چــه بهتــر بــه شــرایط
واقعــی بــرای زنجیرههــای پلیمــری ،شبیهســازی دینامیــک
مولکولــی ابتــدا تحــت دینامیــک فشــار و دمــای ثابــت (هنگرد
 )NPTبــه مــدت  500پیکوثانیــه ( )psتــا رســیدن بــه چگالــی
و تعــادل کامــل در بــازهی زمانــی ذکــر شــده انجــام می شــود.
در طــی ایــن مرحلــه رفتــار ســامانه از نظــر شــکل ،ســاختار،
دمــا ،فشــار و انــرژی کنتــرل میشــود .بــرای کنتــری دمــا
( )298 Kو فشــار ( )1 barبــه ترتیــب از ترموســتات آندرســن
[ ]17و بروســتات برندســن [ ]18در مدت شبیه ســازی اســتفاده
می شــود .تعــادل در جعبــه شبیه ســازی هنگامــی رخ میدهــد
کــه رفتــار ســامانه بــر حســب زمــان بــه پایــداری قابــل قبولــی
برســد .بــرای جابه جایــی مولکولهــا در روش دینامیــک
مولکولــی از الگــوی ورلــت بــا گام زمانــی  1فمتوثانیه اســتفاده
شــده اســت .ســرعتهای اولیــه از توزیــع ماکســول-بولتزمن
در دمــای مدنظــر انتخــاب و در تمــام مراحــل بهینهســازی و
شبیه ســازی ،شــعاع قطــع  1/25 nmبــرای برهم کنشهــای
لنارد-جونــز در نظــر گرفتــه شــد.
 3نتایج و بحث
هــدف از ایــن مطالعــه ،بررســی اثــر درج ـهی پلیمــری شــدن
بــر خــواص فیزیکــی پلیمــر زیســت تخریبپذیر  PCLبــا
اســتفاده از روش دینامیــک مولکولــی اســت .در ابتــدا تعــادل
جعبــه شبیهســازی و صحــت نتایــج حاصــل از شبیهســازی
بررســی و ســپس خــواص تعادلــی مختلــف تعییــن می شــود.
 3-1تعادل

بــه منظــور تعییــن تعــادل پلیمــر پلی کاپروالکتــون و همچنیــن
بررســی صحــت نتایــج حاصــل از شبیه ســازی دینامیــک

شکل  1طرح واره واحدهای تکرار شونده زنجیره پلیمری  ،PCLزنجیره
پلیمری  PCLو جعبه شبیه سازی اولیه با درجه پلیمری شدن .50

شبیهسازی مولکولی خواص فیزیکی پلی کاپروالکتون

مولکولــی ،نمودارهــای چگالــی ،حاللیــت و دمــای جعبــه
شبیه ســازی مربــوط بــه پلیمــر زیســت تخریبپذیر PCL
بــا درجــه پلیمــری شــدن  30بــر حســب زمــان در طــی
شبیه ســازی تعییــن و در شــکل  2مشــاهده میشــود .نتایــج
حاصــل از شبیهســازی نشــان می دهنــد تغییــرات دمــا در
حیــن شبیه ســازی بســیار ناچیــز اســت و حــول نقطــه 298 K
در حــال نوســان اســت کــه نشــان دهنده تعــادل دمایــی جعبــه
شبیه ســازی از همــان ابتــدای شبیهســازی  MDاســت .امــا
نمودارهــای مربــوط بــه چگالــی و عامــل حاللیــت نشــان
مــی دهنــد کــه تقریبــ ًا تــا زمــان  100 psجعبــه شبیهســازی
هنــوز بــه تعــادل نرســیده و بــا گذشــت ایــن زمــان ،نوســانات،
بســیار ناچیــز و جعبــه شبیهســازی بــه تعــادل و پایــداری
رفتــاری میرســد؛ بنابرایــن میتــوان گفــت مــدت زمــان
شبیهســازی بــرای رســیدن بــه تعــادل کافــی اســت و بــرای
محاســبه هــر خاصیــت ،بایــد از زمانهــای بیــش از 100 ps
متوســطگرفــت.
 2-3چگالی

یکــی از خــواص فیزیکــی مــواد کــه در پلیمرهــا بــه شــدت
بــر روی عملکردشــان تأثیرگــذار اســت ،چگالــی اســت .زیــرا
تخلخــل پلیمرهــا باعــث میشــود تــا خــواص عبورپذیریشــان
متفــاوت باشــد .چگالــی پلیمــر  PCLبــا درجــهی پلیمــری
شــدن مختلــف ،بــا اســتفاده از روش  MDمحاســبه و در
شــکل  3قابــل مشــاهده اســت .مقــدار چگالــی محاســبه
شــده بــا اســتفاده از شبیهســازی دینامیــک مولکولــی ،بــرای
پلیمــر زیســت تخریبپذیر  PCLاز  1/02 g/cm3تــا 1/05
متغیــر بــود کــه تطابــق بســیار خــوب و نزدیکــی بــا دادههــای
آزمایشــگاهی موجــود ( )1/14–1/11 g/cm3دارد [ .]19ایــن
موضــوع ،نشــانگر بــه تعــادل رســیدن جعبــه شبیهســازی و
همچنیــن انتخــاب صحیــح میــدان نیــرو و جزئیــات مربــوط
بــه شبیهســازی دینامیــک مولکولــی پلیمــر  PCLاســت .نتایــج
موجــود در شــکل  3نشــان میدهــد کــه بــه طــور کلــی
افزایــش درجــه پلیمــری شــدن تغییــر چندانــی در چگالــی
پلیمــر زیســت تخریبپذیر  PCLنــدارد .امــا بــا افزایــش
درجــهی پلیمــری شــدن ،چگالــی پلیمــر افزایــش مییابــد
فقــط  PCL 50اســتثنا اســت .بایــد در نظــر داشــت کــه در
اینجــا دو نــوع برهم کنــش زنجیرههــای پلیمــری بــا یکدیگــر
و همچنیــن برهم کنــش مونومرهــای هــر زنجیــره پلیمــری بــا
یکدیگــر ،وجــود دارد کــه جاذبــه و دافعــه بیــن آنهــا باعــث
نزدیکــی و یــا دوری آنهــا از یکدیگــر و تغییــر حجــم
و چگالــی پلیمــر میشــود .بــرای  PCLبــا درجــه پلیمــری

شکل  2نوسانات الف ) دما ،ب ) چگالی و ج ) حاللیت حین شبیه سازی
دینامیک مولکولی برای زنجیرههای پلیمری (.)PCL

شــدن  5و  10تغییــر چندانــی در چگالــی مشــاهده نمیشــود.
از آنجایــی کــه تعــداد مونومــر هــر زنجیــره بــه یکدیگــر
نزدیــک اســت ،رفتــار آنهــا بــا یکدیگــر بســیار مشــابه اســت.
چگالــی محاســبه شــده از شبیهســازی بــرای پلیمرهــای بــا
درجــه پلیمــری شــدن متفــاوت در جــدول  1خالصــه شــده
اســت.
3
مقــدار چگالــی  PCLبــه صــورت تجربــی  1/12 g/cmدر
دمــای  298 Kتعییــن شــده اســت [ ]20کــه بــا نتایــج حاصــل
از شبیهســازی  1/05 g/cm3همخوانــی خوبــی دارد.
 3-3شعاع ژیراسیون

شــعاع ژیراســیون ،معیــاری بــرای ســنجش توزیــع جــرم حــول
محــور مــورد نظــر اســت [ ]19کــه بــه صــورت معادلــه 2
تعریــف میشــود.
()2
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شکل  3چگالی پلیمر زیست تخریب پذیر PCLبر حسب درجه پلیمری شدن.

 miجرم اتم  iو  riموقعیت بردار از مرکز مولکول است.
 Rgبــرای زنجیرههــای پلیمــری زیســت تخریب پذیــر PCL
بــا درجــات پلیمــری شــدن مختلــف محاســبه و در جــدول
 1بــرای جعبههــای شبیهســازی مــورد مطالعــه نشــان داده
شــده ،همچنیــن نمــودار تغییــرات بــر حســب درجــهی
پلیمــری شــدن در شــکل  4ترســیم شــده اســت .همانطــور
کــه در شــکل ،مشــاهده میشــود ،جعبــه شبیهســازی بــا
درجــه پلیمــری شــدن  ،5کمتریــن مقــدار  Rgرا دارد و بــا
افزایــش درج ـهی پلیمــری شــدن Rg ،افزایــش یافتــه اســت،
بنابرایــن میتــوان گفــت ،اســتحکام زنجیرههــای پلیمــری و
همچنیــن افزایــش توزیــع جــرم بــه دلیــل افزایــش درج ـهی
پلیمــری شــدن ،توجیــه مناســبی بــرای افزایــش  Rgباشــد.
 4-3عامل حاللیت

عامــل حاللیــت ( ) ،معیــاری مناســب بــرای بررســی حاللیــت
پلیمــر در حاللهــای مختلــف اســت کــه نــه تنهــا بــه اجــزای
تشــکیل دهندهی هــر پلیمــر بلکــه بــه درجــه پلیمــر شــدن،
میــزان شــاخهای بــودن ،شــبکهای بــودن ،نظــم فضایــی و
بلورینگــی مــواد پلیمــری بســتگی دارد[ .]21در ایــن کار،
تعــداد واحدهــای تکــرار شــونده یــا طــول زنجیــره پلیمــری
 PCLبــرای شبیه ســازی دینامیــک مولکولــی میتوانــد
بــا محاســبهی انحاللپذیــری عامــل حاللیــت مطابــق بــا
معادلــهی  3به دســتآیــد.
()3
 CEDتراکــم انــرژی چســبندگی  V ،حجــم مولــی پلیمــر و
 Ecohانــرژی چســبندگی (نیروهــای بیــن مولکولــی = مقــدار
انــرژی کــه بــه ســاختار داده میشــود تــا اتمهــای تشــکیل
دهنــده آن تفکیــک شــوند) کــه بــا اســتفاده از معادلــهی 4
به دســت میآیــد:
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شکل  4تغییرات شعاع ژیراسیون بر حسب درجه پلیمری شدن پلیمر
زیست تخریب پذیر .PCL

()4
 DHvapآنتالپی تبخیر R ،ثابت عمومی گازها و  Tدما است.
پــس از انجــام شبیهســازی دینامیــک مولکولــی بــا اســتفاده
از رابطــهی  ،3عامــل حاللیــت پلیمــر زیســت تخریبپذیر
 ،PCLبــا درجــهی پلیمــری شــدن مختلــف ،محاســبه و
تغییــرات عامــل حاللیــت در شــکل  5نشــان داده شــده
اســت .همانطــور کــه در شــکل نیــز مشــاهده میشــود،
بیشــینه مقــدار حاللیــت در پلیمــری شــدن  5اســت و در
ادامــه بــا افزایــش درجــهی پلیمــری شــدن ،حاللیــت ابتــدا
کاهــش و ســپس بــه مقــدار ثابتــی میرســد؛ بــه عنــوان
مثــال ،عامــل حاللیــت پلیمــر  PCLبــا درجــه پلیمــری شــدن
 30حاصــل از شبیه ســازی برابــر بــا  19/8 ) g/cm3(0.5کــه
تطابــق خــوب و قابــل قبولــی بــا مقــدار تجربــی ) g/cm3 )0.5
 20/38آن داشــت [ .]22عامــل ارزیابــی انحالل پذیــری در
مقایســه بــا تعــداد واحدهــای تکــرار پلیمــر (کــه در آن مقــدار
عامــل حاللیــت اســت) ،تعــداد واحدهــای تکــراری مناســب
بــرای شبیهســازی پلیمرهــا را نشــان میدهــد .نتایــج نشــان
می دهنــد کــه از درجــه ی پلیمــری شــدن  20بــه بــاال ،عامــل
حاللیــت ثابــت اســت و تغییــری نمیکنــد .بنابرایــن در
شبیهســازیها میتــوان از درجــه پلیمــری شــدن  20بــرای
محاســبه و بررســی عملکــرد  PCLاســتفاده کــرد .مقایســه
نتایــج حاصــل از شبیهســازی چگالــی و عامــل حاللیــت بــا
مقادیــر آزمایشــگاهی همخوانــی خــوب و قابل قبولــی بــا
یکدیگــر دارنــد .بنابرایــن میتــوان گفــت میــدان نیــرو PCFF
میــدان نیــروی مناســبی بــرای شبیهســازی خــواص فیزیکــی
 PCLاســت و می تــوان به وســیله آن خــواص عملکــردی ایــن
پلیمــر را نیــز شبیهســازی کــرد.

شبیهسازی مولکولی خواص فیزیکی پلی کاپروالکتون

 3-5حجم آزاد

شکل  5تغییرات عامل حاللیت بر حسب درجههای مختلف پلیمری شدن .PCL

جعبــه شبیهســازی از زنجیرههــای پلیمــری کــه شــامل حجــم
اشــغال شــده بــه همــراه ممانعــت فضایــی بیــن آنهــا (کــه
باعــث ایجــاد فضــای آزاد میشــود و به عنــوان حجــم آزاد
شــناخته میشــود) ،تشــکیل میشــود .مفهــوم حجــم آزاد
میتوانــد بــرای توضیــح برخــی از جنبههــای رفتــاری یــا
خــواص پلیمــری مــورد بحــث قــرار گیــرد [ ]23کــه بــه
صــورت زیــر تعریــف میشــود :حجــم آزاد= حجــم کل –
میــزان حجــم اشــغال شــده یــا حجــم تــوده ســخت.

جدول  1دادههای شبیهسازی دینامیک مولکولی در دما و فشار محیط
درﺟﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮي ﺷﺪن

۵

١٠

١۵

٢٠

٣٠

۵٠

٨٠

8

4

3

2

2

2

2

ﭼﮕﺎﻟﯽ )(g/cm3

1.02

1.02

1.03

1.04

1.04

1.03

1.05

ﺣﺠﻢ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه

6267.7

6105.77

6964.6

6169.6

9304.8

15279.6

12260.7

ﺣﺠﻢ آزاد

890.8

1274.83

1103.6

1037.5

1345.0

2970.8

2107.1

ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ آزاد )(%

12.4

17.27

13.7

14.3

12.7

16.3

14.7

ﺣﻼﻟﯿﺖ

21.45

21.01

19.44

19.4

19.7

19.01

19.8

0.8

1.45

1.8

3

3

3.6

4.8

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻫﻢﻓﺸﺎر

55.17

56.45

54.9

52.8

63.45

132.9

94.35

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺰوﻣﺘﺮي

52.50

48.73

53.8

46.4

59.5

121.9

92.34

ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ

0.0107

0.026

0.07

0.2

0.013

0.023

0.097

ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺸﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ

0.00077

0.00092

0.0005

0.0008

0.0006

0.0006

0.0003

ﺗﺮاﮐﻢﭘﺬﯾﺮي ﺑﯽدرو

13.19

24.23

13.9

24.1

19.3

35.8

28.83

ﺗﺮاﮐﻢﭘﺬﯾﺮي ﻫﻢدﻣﺎ

13.86

28.07

14.2

27.45

20.6

39.12

29.45

ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮاﻧﯿﺴﻦ

0.016

0.0207

0.11

0.0199

0.017

0.013

0.008

ﺿﺮﯾﺐ اﯾﺰو آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ژول ﺗﺎﻣﺴﻮن

42.91

129.18

21.8

121.7

73.09

119.9

42.3

- 16448.6

- 50662.7

-8330

- 44648.2

- 34347.7

- 110804

- 27726.1

16.11

31.02

78.25

3.98

38.20

72.92

41.62

ﭘﻠﯽﮐﺎﭘﺮوﻻﮐﺘﻮن
ﺗﻌﺪاد زﻧﺠﯿﺮه

ﺷﻌﺎع ژﯾﺮاﺳﯿﻮن

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻢ دﻣﺎي ژول ﺗﺎﻣﺴﻮن
ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮت
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و همچنیــن مطابــق بــا معادلـهی  5نســبت حجــم آزاد
 )) Fraction Free Volumeمیتوانــد چنیــن بیــان شــود:
()5

()FFV

کــه  VSPحجــم ویــژه پلیمــر اســت و  V0حجــم اشــغال
شــده توســط زنجیرههــای پلیمــری اســت کــه مطابــق بــا
معادلــهی  6اســت:
()6
 VWبرابر با حجم آزاد واندروالس است.
بــه منظــور تعییــن مقــدار حجــم آزاد موجــود در زنجیرههای
پلیمــری عامــل ( )FFVتعریــف میشــود و بــه طــور معمــول
بــا محاســبه نســبت اختــاف بیــن حجــم کل تــودهی پلیمــری
و حجــم اشــغال شــده توســط زنجیرههــای پلیمــری بــه
حجــم کل تــودهی پلیمــری تخمیــن زده میشــود .طــرح واره
حجــم فضــای آزاد در شــکل  6بــرای PCL 30نمایــش داده
شــده اســت کــه حجــم اشــغال شــده (نواحــی خاکســتری)
و حجــم آزاد (نواحــی آبــی) مشــخص اســت .در شــکل 7
تغییــرات نســبت حجــم آزاد پلیمــر زیســت تخریبپذیر PCL
بــر حســب درجــه پلیمــری شــدن مختلــف نشــان داده شــده
اســت .همانطــور کــه در شــکل نیــز نشــان داده شــده اســت
بــا افزایــش درجـهی پلیمــری شــدن تــا  )FFV( ،30بــه دلیــل
افزایــش چگالــی افزایــش یافتــه امــا از درجـهی پلیمری شــدن
 30بــه بعــد بــه علــت افزایــش تمایــل زنجیرههــای پلیمــری
بــه یکدیگــر ،انــدازه و نســبت حجــم آزاد کــم میشــود.
مقادیــر حجــم آزاد پلیمــر  ،PCLبــا درجــات پلیمــری شــدن
مختلــف در جــدول  1گــزارش داده شــدهاند.

شکل  6جعبه شبیهسازی حجم آزاد پلیمر زیست تخریب پذیر .PCL
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 6-3خواص ترمودینامیکی

ارتبــاط بیــن خــواص ترمودینامیکــی بــا نوســانات انســمبل نتیجه
بســیار مهمــی اســت کــه از مکانیــک آمــاری حاصــل میشــود.
نوســانات انســمبل خاصیــت از معادلـهی  7پیــروی میکنــد:
()7
که  Xخاصیت مکانیکی و  >ens < Xمیانگین انسمبل  Xاست.

 7-3ظرفیت گرمایی CP

یکــی از خــواص ترمودینامیکــی پلیمرهــا ،ظرفیــت گرمایــی
اســت کــه نشــاندهندهی توانایــی مــاده بــرای ذخیــره گرمــا
اســت .ظرفیــت گرمایــی  CPمیتوانــد بــه صــورت تابعــی از
انــرژی جنبشــی و پتانســیل ( ،)EK,Uثابــت بولتزمــن  ،KBدمــا
(  ،)Tفشــار ( )Pو حجــم ( )Vســامانه در طــی شبیهســازی
دینامیــک مولکولــی بــا هنگــرد ( )NPTبیــان شــود کــه بــه
شــکل معادلــهی  8تعریــف میشــود:
()8
در شــکل  8ظرفیــت حرارتــی بــر حســب درجــه پلیمــری
شــدن ترســیم شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه در
ابتــدا بــا افزایــش درجــه پلیمــری شــدن ،ثابــت و ســپس در
درجــه پلیمــری شــدن  50بــه بیشــینه مقــدار خــود میرســد
و پــس از آن کاهــش ظرفیــت حرارتــی مشــاهده میشــود.
 8-3سرعت صوت

یکــی از عامل هــای مهــم کــه میتوانــد بــرای پیشبینــی
خــواص ترمودینامیکــی مــواد بــه کار رود ،ســرعت صــوت
اســت کــه در واقــع فاصلــهای اســت کــه مــوج صوتــی ،در
مــدت زمــان  1ثانیــه در ســیال ،میپیمایــد و از معادلــهی 9
حاصــل میشــود:
()9

شکل 7تغییر حجم آزاد پلیمر زیستتخریبپذیر  PCLبا درجهی پلیمری شدن.

شبیهسازی مولکولی خواص فیزیکی پلی کاپروالکتون

شکل  8ظرفیت حرارتی  PCLبر حسب درجه پلیمری شدن.

 9-3تراکم پذیری هم دما

تراکم پذیــری هم دمــا ،اثــر تغییــرات فشــار بــر حجــم ســامانه
در دمــای ثابــت را بیــان میکنــد و بــه صــورت معادلــه 10
بیــان میشــود:
()10
در ایــن شــکل نتایــج به دســت آمــده نشــان میدهــد کــه بــا
افزایــش درجـهی پلیمــری شــدن ،تراکــم هم دمــای ایــن پلیمر تا
درجــه پلیمــری شــدن  10افزایــش و ســپس بــا افزایــش درجهی
پلیمــری شــدن ،تراکــم پذیــری هم دمــا کاهــش مییابــد.

 3-10ضریب انبساط حرارتی

ضریــب انبســاط حرارتــی ،میــزان افزایــش حجــم مــواد
(جامــد ،مایــع و گاز) کــه بــا افزایــش دمــای یکســان انجــام
میشــود را بیــان میکنــد و براســاس رابطــهی  11تعریــف
شــده اســت:
()11
در اینجــا ،بــا افزایــش درجــهی پلیمــری شــدن تــا ،10
منجــر بــه افزایــش ضریــب انبســاط شــده ،ســپس بــا افزایــش
درجــه پلیمــری شــدن شــکل خطــی پلیمــری بــه هــم خــورده
و در هــم گــره خــورده ،بــه ترتیــب ضریــب انبســاط ،کاهــش
و افزایــش مییابــد.
ســرعت صــوت ،تراکــم پذیــری هم دمــا ،ضریــب انبســاط
حرارتــی در دمــای  298کلویــن و فشــار  1بــار حاصــل از
شبیهســازی دینامیــک مولکولــی محاســبه شــده اســت و در
جــدول  1ذکــر شــدهاند.
 11-3میانگین مربع جابه جایی ()MSD

بــه منظــور بررســی حرکــت دینامیــک مولکولهــا،
جابه جایــی مربــع میانگیــن ( )MSDزنجیرههــای پلیمــری

شکل  9تراکم پذیری هم دمای پلیمر زیست تخریبپذیر  PCLبر حسب
درجهی پلیمری شدن.

 PCLدر آمــورف ســل از شبیهســازی دینامیــک مولکولــی
مطابــق بــا معادلــه  12محاســبه شــد:
()12
( r(tو ( r(0موقعیــت اتــم را در لحظــه  tو  0نشــان میدهــد.
زنجیرههــای پلیمــری در ماتریــس جامــد ،مــداوم در حــال
حرکــت هســتند و  MSDپلیمــر ،ویژگــی پویایــی مهمــی
اســت کــه نشــاندهنده تحــرک زنجیرههــای پلیمــری
اســت [ .]24تغییــرات  MSDزنجیرههــای پلیمــری  PCLبــا
درجــه پلیمــری شــدن مختلــف در شــکل  11ترســیم شــده
اســت .نتایــج نشــان میدهنــد کــه جابه جایــی زنجیرههــای
پلیمــری در حیــن شبیه ســازی بســیار کــم اســت و بــا افزایــش
درجــه پلیمــری شــدن تغییــر میکنــد؛ به طــوری کــه بــا
افزایــش درجــه پلیمــری شــدن جابه جایــی زنجیــره پلیمــری
بیشــتر میشــود .در درجــه پلیمــری شــدن کــم ،جاذبــه بیــن
زنجیرههــای پلیمــری از دافعــه آنهــا بیشــتر اســت بنابرایــن
اجــازه جابه جایــی آزادانــه را بــه یکدیگــر نمیدهنــد .بــا
افزایــش درجــه پلیمــری شــدن ،ممانعتهــای فضایــی زنجیــره
بــر جاذبــه بیــن آنهــا غلبــه کــرده و افزایــش جابه جایــی
آنهــا را بــه همــراه خواهــد داشــت.
 12-3ضریب خود نفوذی

ضریــب خودنفــوذی ،یکــی از عامل هــای کلیــدی اســت کــه
ســرعت نفــوذ مــاده نفوذکننــده را بیــان میکنــد .بــا محاســبهی
شــیب نمــودار میانگیــن مربعــات جابه جایــی بــر حســب زمــان
و بــا اســتفاده از معادلـهی اینشــتین (معادلــه  )13ســرعت نفــوذ
به دســت میآیــد:
()13
مقادیــر محاســبه شــده ضریــب نفــوذ پلیمــر

سال سوم ،شماره  ،3شماره پیاپی  ،11پاییز 1397
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شکل 10تغییر ضریب انبساط حرارتی پلیمر زیست تخریبپذیر  PCLبر

شکل  11تغییرات  MSDزنجیره های  PCLبر حسب درجهی پلیمری

زیســت تخریبپذیر  PCLبــا درجــات پلیمــری شــدن مختلــف
در شــکل  12نشــان داده شــده اســت .مقادیــر ضریــب نفــوذ
به دســت آمــده از مرتبــهی  10-11 m2/sهســتند و همان طــور
کــه در شــکل نیــز مشــاهده میشــود ،بــه طــور کلــی افزایــش
درجــهی پلیمــری شــدن منجــر بــه ضریــب خودنفــوذی
زنجیره هــای پلیمــری میشــود.

بــا اســتفاده از نمــودار  RDFمیتــوان برهم کنشهایــی
کــه بیــن اتمهــای مختلــف و همچنیــن نحــوهی قرارگیــری
آنهــا در مجــاورت یکدیگــر ،صــورت میگیــرد را بررســی
کــرد .موقعیــت اولیــن قلــه نمــودار تابــع توزیــع شــعاعی کــه
( g(rبــر حســب  rحاصــل می شــود ،نشــان دهنده نزدیک تریــن
فاصل ـهی بیــن دو اتــم اســت و احتمــال اینکــه یــک اتــم در
ایــن فاصلــه نشــان داده شــود ،توســط مرتفعتریــن قلــه در
نمــودار  RDFنشــان داده میشــود [.]25
در شــکل  13تغییــرات  RDFبرحســب درجــهی پلیمــری
شــدن مختلــف بــرای پلیمــر زیســت تخریب پذیر  PCLترســیم
شــده اســت .همانطــور کــه در شــکل نیــز مشــاهده میشــود،
افزایــش درج ـهی پلیمــری شــدن بــر روی نمودارهــای RDF
تأثیــر چندانــی نــدارد .بــا افزایــش درجــه پلیمری شــدن تمایل
زنجیرههــای پلیمــری بــرای قــرار گرفتــن در کنــار یکدیگــر
بــه دلیــل ممانعــت فضایــی زنجیــره پلیمــر کاســته میشــود،
در حالی کــه در مــورد زنجیــره پلیمــری بــا درجــه پلیمــری
شــدن  ،80زنجیرههــا بــه یکدیگــر نزدیــک میشــوند.

شکل 12تغییرات ضریب نفوذ پلیمر زیست تخریب پذیر  PCLبر حسب

شکل 13تغییرات  RDFبرحسب درجهی پلیمری شدن مختلف برای

حسب درجهی پلیمری شدن.

 13-3تابع توزیع شعاعی () RDF

از جملــه عامل هــای مهــم کــه میتوانــد بــرای مطالعــهی
موقعیــت و توزیــع اتمهــای مشــخص شــده و همچنیــن
برهم کنــش آنهــا بــا مولکولهــای دیگــر در ســامانههای
مــورد مطالعــه ،مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،تابــع توزیــع
شــعاعی ( )RDFاســت RDF .نشــاندهندهی احتمــال یافتــن
اتــم در پوســته کــروی بــا ضخامــت  Drدر فاصلـهی  rاز اتــم
مرجــع اســت کــه معمــوالً در مبــدأ قــرار دارد .رابط ـهی ،14
 RDFرا بــرای ســامانه ای بــا حجــم  vکــه حــاوی  Nذره
اســت را ارائــه میدهــد.
()14

درجهی پلیمری شدن.
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شدن.

پلیمر زیست تخریب پذیر .PCL

شبیهسازی مولکولی خواص فیزیکی پلی کاپروالکتون

 4نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش ،اثــر درج ـهی پلیمــری شــدن بــر خــواص
مکانیکــی و ترمودینامیکــی پلی کاپروالکتــون در دمــا و فشــار
محیــط (دمــا  298 Kو فشــار  )1 barتوســط شبیهســازی
دینامیــک مولکولــی ،مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت
و عامل هایــی همچــون چگالــی ،حجــم آزاد و حاللیــت
پلیکاپروالکتــون محاســبه و بررســی شــد .نتایــج شبیهســازی
بــا دادههــای آزمایشــگاهی موجــود ،هم خوانــی خــوب و
قابــل قبولــی بــا یکدیگــر دارنــد .بــه عــاوه نتایــج نشــان
میدهــد کــه افزایــش درجـهی پلیمــری شــدن باعــث کاهــش

عامــل حاللیــت میشــود؛ به طــوری کــه از درجــه ی پلیمــری
شــدن  20تقریبـ ًا مقــدار عامــل حاللیــت ثابــت اســت .بررســی
چگالــی و مقــدار  FFVنیــز نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش
درجــه پلیمــری شــدن بیــش از  20تغییــرات زیــادی در ایــن
خــواص مشــاهده نمیشــود .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه
بــرای محاســبه خــواص فیزیکــی و عملکــردی  ،PCLمیتــوان
از درجــه پلیمــری شــدن  20بــه منظــور کاهــش حجــم
محاســبات اســتفاده کــرد و انتظــار م ـیرود نتایــج حاصــل از
شبیهســازی مولکولــی هم خوانــی خــوب و قابل قبولــی بــا
دادههــای آزمایشــگاهی داشــته باشــد.
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