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ross-linked poly(acrylic acid)s were prepared by dual cross-linkers
via precipitation polymerization method in a binary organic solvent.
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA-400) as a long-chain cross-linker
and di(trimethylol propane) tetraacrylate (DTMPTA) as multifunctional cross-linker
were used. PEGDA-400 was utilized to increase thickening properties and DTMPTA
was used to improve the gel strength. The dual cross-linkers effect on the sample
features (i.e., equilibrium swelling, thickening properties and rheological properties)
was investigated. Maximum amount of swelling was obtained by a high percentage
of long-chain cross-linker. The apparent viscosity of the microgels was measured
to determine their thickening properties for aqueous media. Maximum viscosity
occurred at DT25-PE75 which was dependent on the type of cross-linkers in the
polymer structure. The Flory-Rehner equation (from swelling ratio data) and rubber
elasticity theory (from rheometry data) were used to discuss the network structure of
the polymer. Increasing density of the network was shown by a sample containing high
percentage of a four-functional cross-linker. The rheological properties of the crosslinked polymers were measured to determine storage modulus (strength network).
The rheological behaviors demonstrated that the synthesized polymer containing a
high amount of four-functional cross-linker had higher storage modulus (G′) than
other samples. In addition the consistency coefficient (m) and flow behavior index
(n) parameters of Ostwald equation were investigated as well. As a result, n values in
each sample were found to be smaller than 1 and these results were fitted clearly with
the pseudoplastic model. Apparent and rotational viscosities were used to determine
the optimal cross-linker type (synthesized sample contained a high percentage of
long-chain cross-linker).
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چکیده
در این پژوهش ،پلیآکریلیک اسید شبکهای شده با دو نوع شبکهساز بهطور همزمان (شبکهساز

دوگانه) به روش پلیمرشدن رسوبی در حاللهای آلی تهیه شد .بدین منظور ،از شبكهساز بلندزنجیر
پلیاتیلنگلیکولدیآکریالت با وزن مولکولی  )PEGDA-400( 400برای افزایش خاصیت غلیظکنندگی و

واژههای کلیدی
پليمرشدن رسوبي،
پليآكريليكاسيد،
پلياتيلنگليكولديآكريالت،
غلیظکننده،
رئولوژی

شبكهساز چهارعاملی آکریالتی دی(تریمتیلول پروپان) تتراآکریالت ( )DTMPTAبرای افزایش
استحکام ژل استفاده شد .اثر مقادیر مختلف از این دو شبکهساز بر خواص تورمي ،مقدار غلیظکنندگی و

رفتار رئولوژيکی نمونهها بررسی شد .نمونه سنتز شده با درصد زیاد از شبكهساز بلندزنجیر،

افزایش ظرفیت جذب حالل را نشان داد .مطابق انتظار ،مقدار گرانروی بیشتر برای نمونه دارای
درصد بیشتری از شبکهساز بلندزنجیر  ،DT25-PE75مشاهده شد .مقدار چگالی اتصاالت عرضی

با استفاده از معادله ( Flory-Rehnerبر اساس مقدار تورم) و نظریه کشسانی  -کشسانی (بر اساس

مدول ذخیره) محاسبه شد .نمونه دارای درصد بیشتری از شبکهساز چهارعاملی  ،DT75-PE2مقدار
چگالی اتصاالت عرضی بیشتری را نشان داد .بررسيهاي رئولوژيكي برای تعیین خواص استحکام و

گرانروی بهکار گرفته شد .در این پژوهش ،افزايش نسبی مدول ذخيره برای پليمر سنتز شده
با درصد بیشتری از شبکهساز چهارعاملی بهدست آمد .ضریب گرانروی ( )mو شاخص رفتار
جریان ( )nبا استفاده از معادله نمایی  h = mgn-1محاسبه و برای هر سه نمونه ،رفتار مشابه رفتار
پلیمرهای شبهپالستیک ( )n > 1مشاهده شد .گرانروی ظاهری (با گرانرویسنج) و گرانروی ناشی

از رئولوژی نشان داد ،نمونه سنتز شده با شبکهساز بلندزنجیر از نظر غلیظکنندگی نمونه بهتری
است.
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غلیظکنندهها ،سهم عمدهای در ساخت کاالهای آرایشی و بهداشتی
دارند .علت استفاده از آنها بهینهسازی درصد ویتامینها ،ایجاد رفتار
رئولوژیکی مناسب برای محصوالت و کاهش قیمت کاالست.
غلیظکنندهها به دو گروه طبیعی و سنتزی دستهبندی میشوند .از میان
روشهای سنتزی موجود برای این مواد ،پليمرشدن رسوبی روش
بسیار کاربردی است.
فرايند پلیمرشدن رسوبی از انواع پلیمرشدن نیمههمگن است .در
ابتدای انجام واکنش ،مخلوطی همگن و تکفاز مشاهده میشود که
تمام اجزای واکنش در حالل انحاللپذیرند .با شروع واکنش ،بهتدریج
پلیمر حاصل در حالل رسوبمیکند و در انتهای واکنش مخلوط به
شکل ناهمگن مشاهده میشود [ .]1،2در میان غلیظکنندهها ،پليمرهای
آکريليکی از پرکاربردترین پلیمرهای مصرفی هستند [ .]1از اينرو،
پارامترهای مؤثر در تهيه و بهبود خواص غلیظکنندههای آکریلیکی
توجه روزافزونی را به خود جلب کردهاند .یکی از این پارامترها ،حالل
یا محیط آلی است که در سالهای گذشته ،پژوهشگران اثر محيطهای
آلی مختلف از قبيل استونيتريل [ ،]3،4اتانول [ ،]5تولوئن [ ]4و اتيل
استات [ ]6،7را بر خواص پلیمر آکریلیکی و کوپلیمرهای آن بررسی
کردند [ .]2،8از این میان ،اتیل استات نتایج بهتری را نشان داده است.
بررسی رفتار گرمایی غلیظکنندهها پارامتر مطالعه شده
دیگری است Roberts .و همکاران [ ،]9پلیآکريليک اسيد را با
تتراآلیلپنتااریتریتولاتر شبکهای کردند Peppas .و همکاران []6،7
پلیآکریلیک شبکهایشده را با چند نوع شبکهساز متفاوت سنتز
کردهاند .هر دو مطالعه نشان میدهد ،با افزایش غلظت شبکهساز
دمای انتقال شیشهای پلیمر افزایش مییابد.
خواص مکانیکی و استحکام ژل پلیمرهای شبکهای آکریلیکی
پارامتر بسیار مهم دیگری است که تاکنون کارهای پژوهشی محدودی
در این زمینه انجام شده است .در بیشتر موارد ،خواص مکانیکی
کربوپلها (معروفترین غلیظکنندهها در صنعت) بررسی شده و کمتر
به پلیآکریلیک سنتز شده توجه شده است [.]10،11
در غلیظکنندهها ،شبکهسازها نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند.
بنابراین ،نوع و درصد شبکهساز پارامتر مهم و مؤثر دیگری است Nae .و
 ]12[ Reichertروی اثر غلظت شبکهساز بر گرانروی ،مدول ذخیره و
مدول اتالف از کوپلیمر رسوبی پلیآکریلیک اسید -وینیل استات
مطالعات گستردهای انجام داهاند .اسحاقی و همکاران در مجموعه
مطالعات ،اثر شبکهسازهای مختلف را بررسی کردند .آنها ابتدا اثر
نوع و مقدار شبکهساز متیلنبیسآکریلآمید ( )MBAرا روی خواص
رئولوژیکی پلیآکریلیک اسید سنتز شده به روش رسوبی گزارش

کردند [ .]13در مطالعه بعدی ،شبکهساز بلندزنجیر و کوچکزنجیر و
نیز شبکهساز آکریالتی و متاکریالتی مقایسه شدند .در مطالعه مزبور،
سه نوع شبکهساز مختلف ،پلیاتیلنگلیکول دیمتیلمتاکریالت
( ،PEGDMA-330شبکهساز بلندزنجیر متاکریالتی) ،پلیاتیلنگلیکول
دیآکریالت ( ،PEGDA-400شبکهساز بلندزنجیر آکریالتی) و
متیلنبیسآکریلآمید ( ،MBAکوچک مولکول) در تهیه غلیظکننده
آکریالتی استفاده شد .نتایج نشان داد ،با افزایش طول زنجیر
شبکهساز گرانروی و درواقع غلیظکنندگی افزایش مییابد .همچنین،
افزایش طول زنجیر شبکهساز بلندزنجیر آکریالتی نتایج بهتری را در
استحکام و غلیظکنندگی نشان میدهد [ .]14تعداد و نوع گروه عاملی
در شبکهسازها پارامتر بعدی بود که مورد توجه این گروه پژوهشی
قرار گرفت [ .]15برای بررسی اثر نوع و تعداد گروه عاملی شبکهساز
بر خواص غلیظکنندگی و خواص رئولوژیکی ،شبکهسازهای آکریالتی
دوعاملی ( ،)HDDAسهعاملی ( )TMPTAو چهارعاملی ( )DTMPTAو
شبکهساز متاکریالتی دوعاملی ( )DEGDMAو سهعاملی ()TMPTA
بهکار گرفته شدند .نتایج این پژوهش نشان داد ،با افزایش تعداد گروههای
عاملی ،غلیظکننده سنتز شده استحکام بیشتری را نشان میدهد .همچنین،
خواص غلیظکنندگی برای شبکهساز سهعاملی بهتر است و در همه
نمونههای بررسی شده ،مطابق با مطالعه پیشین ،شبکهسازهای آکریالتی
نتایج بهتری نسبت به شبکهسازهای متاکریالتی نشان میدهند.
براساس نتایج پیشین ،در پژوهش حاضر استفاده از دو نوع شبکهساز
بهطور همزمان برایدستیابی به پلیمر آکریالتی شبکهای شده با خواص
غلیظکنندگی و دوام و پایداری بررسی شد .اثر استفاده از دو نوع
شبکهساز (بلندزنجیر و چهارعاملی) بهطور همزمان (شبکهساز دوگانه)
بر خواص تورمی ،غلیظکنندگی ،رفتار گرمایی و رئولوژیکی پلیمر
آکریلیک اسید رسوبی سنتز شده مطالعه شد .بدین منظور ،شبکهساز
بلندزنجیر آکریالتی ( )PEGDA-400و شبکهساز چهارعاملی آکریالتی
( )DTMPTAبهطور همزمان در تهیه پلیآکریلیک رسوبی بهکار گرفته
شد.

تجربی
مواد

مونومر آکریلیکاسید ( )AAتهیه شده از  Sasolپس از خالصسازی
به روش تقطیر در خأل استفاده شد .پلیاتیلن گلیکول دیآکریالت
با وزن مولکولی  )PEGDA-400( 400و دیتریمتیلول پروپان
تتراآکریالت ( )DTMPTAهر دو از  Sigma-Aldrichخریداری شد.
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 -2،2آزوبیسایزوبوتیرونیتریل ( )AIBNاز  Aldrichتأمین و بهعنوان
آغازگر پس از خالصسازی به روش تبلور در اتانول استفاده شد.
اتیل استات و هگزان نرمال بهعنوان حالل و سدیم هیدروکسید برای
خنثیسازی از  Merckتهیه شد.
دستگاهها و روشها

ک اسيد و 100 mL
در راکتور شیشهای  ،200 mLمخلوط  10 gآکريلي 
اتيلاستات  -نرمال هگزان (به نسبت )1:1ریخته و نسبتهای مولی
مختلف از دو شبکهساز  PEGDMAو  DTMPTAبه آن اضافه شد.
سپس ،راکتور به سامانه مبرد مجهز شد و بهمدت  30 minزیر گاز
نیتروژن قرار گرفت .سامانه در حمام آب قرار داده شد و پس از
رسیدن مخلوط واکنش به دمای  ،65°Cمحلول آغازگر ( 0/1 gاز
 AIBNدر  2 mLاتيلاستات) به سامانه اضافه شد .مدت زمان واکنش
 3 hبود .در پایان واکنش ،محصول با کاغذ صافی و قیف جداکننده
از مخلوط جدا شده و رسوب حاصل بهمدت  12 hبرای خشکشدن و
رساندن آن به وزن ثابت درگرمخانه خأل در دمای محیط قرار داده شد.
مطابق با نتایج بهدست آمده از بهینهسازی فرایند غلیظکنندهها در
مقاالت پیشین [ ]14،15مقدار شبکهساز استفاده شده 1/6 mmol
انتخاب و نسبتهای مختلفی از هر یک از شبکهسازها مطابق جدول 1
در هر نمونه استفاده شد .در این جدول ساختار شیمیایی آغازگر،
مونومر و هر یک از شبکهسازها و نسبت استفاده شده در هر یک از
نمونههای سنتز شده آمده است.
تعیین محتوای ژل

برای محاسبه مقدار محتوای ژل ،ابتدا  1 gنمونه توزین شده در 50 mL
اتانول بهمدت  48 hقرار داده شد .سپس ،نمونه صاف شده در

گرمخانه در دمای  50°Cبهمدت  4 hقرار گرفته شد و مجددا ً توزین
شد .مقدار ژل از نسبت وزن باقی مانده ( )w2به وزن اولیه ( )w1از
معادله ( )1بهدست آمد [:]13
				
()1

W2
× 100
W1

= )Gel (%

اندازهگیری تورم

برای محاسبه مقدار جذب حالل از روش وزنسنجی استفاده شد.
 0/2 gاز نمونه در  30 mLاتانول بهمدت  1 hقرار داده شد .برای
افزایش دقت در محاسبه ظرفیت تورم از روش مرکزگریزی استفاده
شد .نمونههای آماده شده به ظروف مخصوص منتقل و بهمدت 30 min
با سرعت  5000 rpmدر دستگاه مرکزگریز قرار داده شدند .حالل از
نمونه متورم شده با این روش بهراحتی قابل جداسازی است .پس از
صافکردن نمونه ،مقدار تورم از معادله ( )2بهدست آمد:
				
()2

W2 − W1
× 100
W1

=Q

كه در این معادله w1 ،و  w2به ترتیب وزن نمونه خشك اوليه و وزن
آن پس از تورم است.
گرانرویسنجی

اندازهگیری گرانروی به وسیله گرانرويسنج مدل  Visco Star Rاز
شرکت  Selectaاسپانيا ،انجام شد .برای اندازهگیری مقدار گرانروی
نمونهها 100 mL ،آب مقطر به  1 gپلیمر تهیه شده اضافه شد .سپس،
محلول سدیم هیدروکسید  10%بهتدریج تا  pHبرابر  7به محلول
اضافهشد pH .محلول مدنظر با کاغذ  pHسنج بررسی شد .گرانروی

جدول  -1نوع و نسبتهای مواد استفاده شده در نمونههای سنتز شده.
ساختار شیمیایی

نوع ماده
 ،AIBNآغازگر ()g

N

N

N

N

نمونه اول DT25-PE75

نمونه دوم DT50-PE50

نمونه سوم DT75-PE25

0/1

0/1

0/1

10

10

10

25

50

75

O

 ،AAمونومر ()g
 ،DTMPTAشبکهساز
چهارعاملی ()%w/wmon
 ،PEGDA-400شبکهساز
بلندزنجیر ()%w/wmon
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OH

O

O

O
n

O

O
O
O
O

O
O

O
O
O

75
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ظاهری محلول حاصل با گرانرویسنج و با انتخاب اسپیندل مناسب
در دمای محیط اندازهگیری شد.
آزمون رئولوژیکی

رئومتر مدل  MCR300ساخت شرکت  RMSآلمان برای اندازهگیری
رئولوژیکی بهکار گرفته شد .در آزمونهای رئومتری شیوههای عملیاتی
متعدد وجود دارد .در پژوهش حاضر ،از رئومتر با صفحات موازی برای
تعیین خواص گرانروکشسانی استفاده شد .برای اندازهگیری مدول
ذخیره (' )Gو مدول اتالف (" )Gتمام نمونهها ،صفحات موازی با قطر
 25 mmو فاصله  3 mmبین آنها بهکار گرفته شد .تمام اندازهگیریها
در دمای  25°Cو در محدوده برش کششی  1-200%و بسامد
 1-100Hzانجام شد .مقدار  0/1 gاز هر نمون ه در  10 mLآب متورم
میشوند تا نمونهها برای آزمون رئولوژی آماده شوند.

نتایج و بحث
جدول  2تغییرات ظرفیت تورم بر حسب نسبتهای متفاوت از دو نوع
شبکهساز را نشان میدهد .طبق نتایج ،نمونه  DT25-PE75بیشترین
تورم و نمونه  DT25-PE75کمترین تورم را نشان میدهد .در مقاالت
پیشین ،مقدار تورم برای  DTبه تنهایی حدود  12%و برای  PEبه
تنهایی حدود  19%است .در پژوهش حاضر ،بیشترین مقدار تورم 22%
است .با افزایش تعداد گروههای عاملی روی شبکهساز مقدار تورم
کاهش مییابد .بنابراین ،افزایش درصد شبکهساز چهارعاملی باعث
افزایش تعداد گروه عاملی در شبکهساز و درنتیجه ازدیاد چگالی
اتصالهای عرضی و کاهش  M cشده (کاهش حفرههای نفوذ آب) و
کاهش قابل توجه مقدار جذب حالل میشود .درواقع ،شبکه پلیمر
بسیار متراکم شده و ذرات نمیتوانند در حالل بهطور کامل متورم
شوند .در این حالت ،پلیمر از مدل ذرات کروی سخت پیروی میکند
جدول  -2مقدار تورم ،مدول ذخیره (' )Gو وزن مولکولی بین دو
اتصال عرضی (  ) M cبر حسب نوع شبکهسازها.
نمونه

تورم ()%

DT25-PE75

22/2
18/6
14/3

DT50-PE50
DT75-PE25

c

 Mالف

47359
46962
46015

)G’ (Pa

Mc

1270
1330
1410

2/750
2/626
2/474

ب

(الف) وزن مولکولی بین دو اتصال عرضی بر حسب مقدار تورم و (ب) وزن
مولکولی بین دو اتصال عرضی بر حسب مدول ذخیره است.

[ ]12که برای نمونه  DT75-PE25مصداق عینی پیدا میکند .با افزایش
درصد  PEمقدار تورم افزایش مییابد .وجود گروههای آبدوست و
طول زنجیر شبکهساز اثر مهم و اساسی روی تورم پلیمرها دارد ،از
اینرو ،با افزایش تعداد گروههای عاملی آبدوست روی شبکهساز و
ایجاد فضای بزرگتر (افزایش طول شبکهساز) ،احتمال وجود حالل
در شبکههای بینپلیمری زیاد میشود .بنابراین ،بیشترین مقدار تورم
به نمونه  DT25-PE75با بیشترین مقدار شبکهساز بلندزنجیر تعلق
میگیرد.
وزن مولکولی بین دو اتصال عرضی ( ،) M cمعیاری از چگالی اتصال
عرضی در پلیمر شبکهای شده است که از معادله Flory-Rehner
(معادله  )3محاسبه میشود [:]7
		
()3

n
] [ln(1 − n 2S ) + n 2S + χ × n 22S
V1
1
2
=
−
n 2S
Mc Mn
n1/3
2S −
2

در این معادله M c ،متوسط وزن مولکولی پلیمر خطی محاسبه شده
به وسیله گرانرویسنج آبلهود ( v ،)95000 g/molحجم ویژه پلیمر
( V1 ،)0/71 cm3/gحجم مولی اتانول ( χ ،)58/3 cm3/molپارامتر
برهمکنش پلیمر  -حالل  )0/5( Floryو  n2Sکسر حجمی پلیمر
پس از تورم معرفی میشود .برای محاسبه  n2Sاز معادله ( )4استفاده
میشود [:]7
			

()4

Wd / r d
Wd / r d + WS / r EtOH

= n 2S

که در این معادله Ws ،Wd ،ρd ،و  ρEtOHبه ترتیب وزن پلیمر متورم ،وزن پلیمر
خشک ،چگالی پلیمر ( )1/41 g/cm3و چگالی اتانول ( )0/789 g/cm3است.
مقدار  Mمحاسبه شده برای همه نمونهها در جدول  2آمده است [.]7
با توجه به جدول  ،2با افزایش غلظت شبکهساز چهارعاملی به 3
برابر M ،به مقدار  1/5برابر کاهش یافته است .کاهش  Mبیانگر
مقدار تراکم در شبکه پلیمری است .شاید بتوان  1/5برابرشدن  M cدر
مقایسه با  3برابرشدن مقدار شبکهساز را بدین ترتیب توجیه کرد که
شبکه پلیمری متراکم شده و بهطور کامل متورم نمیشود ،درنتیجه مقدار
 M cواقعی را نشان نمیدهد ،بنابراین خطای محاسبه بهشمار میآید.
گرانروی ظاهری نمایانگر خاصیت غلیظکنندگی است که وابستگی
بسیاری با ساختار پلیمر و قابلیت جذب حالل دارد .گرانروی ظاهری
برای هر سه نمونه در شکل  1نشان داده شده است .غلیظکنندگی
رابطه مستقیمی با حجم هیدرودینامیکی دارد .حجم هیدرودینامیکی
زمانی افزایش مییابد که امکان برهمکنش بیشتر بین حالل و
پلیمر فراهم شود .این موضوع هنگامی امکانپذیر است که چگالی
c

c
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شکل  -1تغییرات گرانروی ظاهری نمونههای مختلف بر حسب سرعت
اسپیندل.
شبکهایشدن کاهش و  M cافزایش یابد [ .]16مشاهده شد ،با افزایش
سه برابر درصد شبکهساز بلندزنجیر ،برهمکنش بین حالل و پلیمر (حجم
هیدرودینامیکی) دو برابر افزایش مییابد .گرانروی در  pHبرابر ،۷
اندازهگیری میشود ،در حالی که تورم بدون تغییر  pHاندازهگیری
میشود .در محیط خنثی مقدار نفوذ حالل به داخل شبکه متراکم
پلیمری بیشتر میشود .بنابراین طبق محاسبات M c ،به مقدار  1/5و
حجم هیدرودینامیکی دو برابر افزایش مییابد که ناشی از رابطه
مستقیم با مقدار نفوذ حالل به داخل پلیمر شبکهای شده است .نمونه
 DT25-PE75گرانروی ظاهری بیشتری را در میان نمونهها نشان
میدهد .همچنین در مقایسه با مقاالت پیشین ،گرانروی به مقدار
چشمگیری افزایش یافته است .گرانروی نمونه حاوی  DTدر سرعت
 50 rpmحدود  ،800 cPبرای پلیمر سنتز شده با  PEحدود  4400 cPو
برای نمونه  DT25-PE75حدود  1030 cPاست .با وجود شبکهساز
چهارعاملی احتمال ایجاد حفرهها در بین شبکه پلیمری و منافذ برای
نگهداری حالل بیشتر شده و با وجودشبکهساز بلندزنجیر احتمال
ایجاد حفرههای بزرگتر بیشتر میشود .بنابراین ،مقدار نفوذ حالل

شکل  -2تغییرات مدول ذخیره بر حسب کرنش در بسامد .1 Hz
148

شکل  - 3تغییرات مدول ذخیره بر حسب بسامد در کرنش .2%
بیشتر شده و گرانروی افزایش مییابد .نکته قابل توجه دیگر در این
شکل خاصیت شبهپالستیک است که برای هر سه نمونه پلیمری سنتز
شده قابل مشاهده است و با نتایج مقاالت پیشین مطابقت دارد [.]17
در شکل  2مدول ذخیره بر حسب کرنش برای سه نوع پلیمر
نشان داده شده است .مدول ذخیره پلیمر شبکهای که در آن از نسبت
بیشتری از شبکهساز چهار عاملی ( )DT75-PE25استفاده شده ،بیشتر
از سایر نمونههای سنتز شده است .افزایش تعداد گروههای عاملی
به معنای افزایش غلطت شبکهساز است که منجر به سنتز پلیمری
متراکمتر و با استحکام بیشتر میشود .درنتیجه مدول ذخیره بر حسب
کرنش مربوط به این نمونه نسبت به سایر نمونههای سنتز شده افزایش
مییابد [ .]18در این شکل با افزایش کرنش ،ابتدا ' Gثابت است و
سپس کاهش مییابد .زیرا ،در کرنش کم ساختار فیزیکی تحت
تغییرشکل کم پایدار است .اما این پایداری تا حدی است و پس از
آن ساختار تغییرشکل داده و مقدار مدول ذخیره کاهش مییابد [.]12
مدول ذخیره بر حسب بسامد زاویهای برای سه نمونه در شکل 3
نشان داده شده است .با افزایش مقدار بسامد مدول ذخیره افزایش
مییابد .در بسامدهای کم ،نمونه زمان کافی برای آسایش دارد و
زنجیرهای پلیمر این قابلیت را دارند که در مقابل نیروی وارد شده
تغییرشکل دهند .اما در بسامدهای بیشتر ،پلیمر زمان کافی برای آسایش
ندارد ،بنابراین انعطافپذیری زنجیر کاهش و مدول ذخیره (' )Gافزایش
مییابد .افزایش مدول نمونهها با افزایش بسامد به پدیده آسایش زنجیر
پلیمری در اثر تنش وارد شده مربوط میشود [ .]19،20افزایش مدول
ذخیره ،نشاندهنده سختترشدن پلیمر و ازدیاد چگالی اتصاالت
عرضی (  )1 / M cاست .افزایش تعداد گروههای عاملی در شبکهساز
رابطه مستقیم با چگالی اتصاالت عرضی و درنتیجه مدول ذخیره دارد.
بنابراین ،در شکل  3بیشتربودن مدول ذخیره برای نمونه DT25-PE75
با ذکر دالیل زیاد قابل توجه است .در پلیمر سنتز شده با  ،DTمدول
ذخیره در بسامد  1 Hzحدود  5000 Paو برای نمونه سنتز شده با
ی که برای نمونه حاوی
شبکهساز  ،PEحدود  750 Paاست .درحال 
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جدول  -۳ضریب گرانروی ( )mو شاخص رفتار جریان ( )nبر
حسب شبکهسازهای مختلف.
نمونه

)m (Pa.s-1

n

R2

DT25-PE75

1512
902
565

0/7
0/5
0/1

0/932
0/962
0/942

DT50-PE50
DT75-PE25

* درصد هریک از شبکهسازها نسبت به مقدار کل شبکهساز ( )0/8 gدرنظر گرفته شد.

شکل  -۴تغییرات گرانروی بر حسب سرعت برش.
هر دو شبکهساز بهطور هم زمان حدود  2500 Paاست.
ارتباط مدول ذخیره با وزن مولکولی بین دو اتصال عرضی با
بهکارگیری نظریه کشسانی الستیک (معادله  )5قابل اثبات است [:]19
					
()5

در نمونه  DT25-PE75دارای مقدار  mو  nبیشتر است.
نکته بحثبرانگیز دیگر در شکل  4گرانروی بیشتر پلیمر سنتز
شده با شبکهساز بلندزنجیر است .همانطور که قب ً
ال توضیح داده
شد (شکل  ،)1افزایش طول زنجیر ،کاهش نسبت فعالیتپذیری،
کاهش چگالی شبکه ،افزایش  M cو نیز وجود پیوند هیدروژنی سبب
افزایش تمایل شبکه پلیمری به حالل و درنهایت افزایش گرانروی
نمونه مدنظر میشود.

G 'R = rRT/ M c

در این معادله G' ،مدول کشسانی ناحیه مسطح ρ ،چگالی پلیمر،
ثابت گازها T ،دمای مطلق و  M cوزن مولکولی بین دو اتصال عرضی
است .مقدار  M cمحاسبه شده برای هر سه پلیمر با استفاده از نظریه
کشسانی الستیک در جدول  2آمده است .با توجه به مطالبی که تا
کنون گفته شد ،مقدار  M cمحاسبه شده مربوط به پلیآکریلیک سنتز
شده با درصد بیشتری از شبکهساز بلندزنجیر ( )DT25-PE75کمتر
است .اين مقدار مؤيد مطالب گفته شده است و با نتایج حاصل از
شکلهای  2و  3نیز مطابقت دارد [.]19
تغییرات گرانروی با سرعت برش در شکل  4نشان داده شده است.
گرانروی با افزایش سرعت برش کاهش مییابد که نمایانگر خاصیت
شبهپالستیک برای هر دو پلیمر است .طبق معادله نمایی h = mg n −1
گرانروی پلیمرهای شبهپالستیک ،با افزایش سرعت برش کاهش
مییابد .ضریب گرانروی ( )mو شاخص رفتار جریان ( )nبرای
نمونهها محاسبه شده است (جدول  .)3همانطور که قوانین نمایی
بیان میکند ،پلیمرهای شبهپالستیک دارای  n > 1هستند [ ]17،21و
محاسبات انجام شده n > 1 ،را برای هر دو پلیمر نشان میدهد.
همچنین مقادیر  mو  nمحاسبه شده ،نشان میدهد پلیمر سنتز شده
R

نتیجه گیری
بررسی خواص مختلف از پلیمر شبکهای شده آکریلیکی با دو
شبکهساز بهطور همزمان به روش رسوبی مطالعه شد .استفاده از
شبکهساز بلندزنجیر در کنار شبکهساز چهارعاملی میتواند مزایایی را
بهطور همزمان برای پلیمر مدنظر بهوجود آورد .استفاده از شبکهساز
چهارعاملی از یک طرف موجب افزایش پایداری در شرایط گرمایی و
تحت نیروهای برشی میشود .از طرف دیگر ،حفرههای بیشتر در
داخل شبکه پلیمری ایجاد میکند که سبب میشود ،منافذ بیشتری برای
نگهداری حالل وجود داشته باشد .همزمان با شبکهساز چهارعاملی،
استفاده از شبکهساز بلندزنجیر حاوی گروههای آبدوست سبب ازدیاد
حجم منافذ و قابلیت بیشتر برای نگهداری حالل میشود که سبب
افزایش غلیظکنندگی در پلیمرهای آکریلیک اسید میشود .پژوهشها
روی خواص تورم و غلیظکنندگی پلیآکریلیک اسید شبکهای شده با
استفاده از دو شبکهساز نامبرده افزایش قابل توجهی را در مقایسه با
مطالعات پیشین نشان نمیدهد.
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