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ABSTRACT

A

Keywords:

pplication of supramolecular polymer blending in preparation of materials
with adjustable mechanical properties is addressed. It is anticipated
that the microstructure and properties of polymer blends are drastically
controlled by the inter-molecular interactions. On this basis, the effect of strongly
dimerising ureidopyrimidinone end groups (UPy) with the capability of quadruple
hydrogen bonding array formation on the material properties of polycaprolactone/
polyhydrofuran supramolecular polymer blends has been studied. The mechanical
test results revealed that the supramolecular strategy resulted in up to 110% and
500% increase in tensile strength and Young's modulus, respectively. Observation of
a single glass transition temperature in DSC traces of the blends shows that phase
compatibility improved significantly upon blending.
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چکیده

در این پژوهش ،کاربرد آمیخته سازی در تهیه پلیمرهای ابرمولکولی با خواص مکانیکی تنظیمشدنی

نشان داده شده است .انتظار می رود ،برهمکنش های بینمولکولی تا حد قابلمالحظه ای ریزساختار و
واژههای کلیدی

در نتیجه خواص آمیخته را کنترل کند .به همین دلیل ،از دیمرشدن قوی زنجيرهاي اوليگومري از راه

جايگزيني گروه های با قابلیت ایجاد پیوندهای هیدروژنی چهارتایی یوریدوپریمیدینون ( )UPyروی

پليتتراهيدروفوران،

زنجير ،كه بهطور معمول براي سنتز پليمرهاي ابرمولكولي بهكار ميرود ،براي بهبود سازگاري

آميخته ابرمولکولی،

حذف اثرهای جانبي ،از اوليگومرهاي اوليه (پلي استر و پلي اتر) با وزنهاي مولكولي برابر (معادل

پليكاپروالكتون،
رفتار گرمایی،
خواص مكانيكي

فازي در مخلوط پليمرهاي ابرمولكولي عاملدار شده با  UPyاستفاده شد .در اين مطالعه براي

 )2900استفاده شد .ابتدا گروههاي عاملي انتهاي زنجيرهاي پلياستر دي ال و پلياتر دي ال با گروه
 UPyجايگزين و سپس آميزههايي از پليمرهاي ابرمولكولي حاصل با نسبتهاي مولي متفاوت تهيه

شد .پس از آن ،خواص مكانيكي و رفتار فازي آمیخته ها در مقايسه با پليمرهاي خالص مطالعه
شد .نتایج بررسی ها با اندازهگیری خواص مکانیکی به شيوه كشش نشان داد که انتخاب راهکار

ابرمولکولی در آمیخته سازی موجب بهبود قابل مالحظه خواص مکانیکی پلی تتراهیدروفوران
ابرمولکولی از جمله افزایش استحکام کششی تا بیش از  110%و مدول یانگ تا حدود  5برابر شده

است .سپس ،ساختار پليمرها و آمیخته ها با استفاده از گرماسنجی پویشی تفاضلي بررسي شد .در

منحنی های گرماسنجي پویشي تفاضلي ،براي آمیخته ها فقط یک دمای انتقال شیشه ای در محدوده

دمايي بين دماي انتقال شيشهاي هر يك از پليمرهاي خالص مشاهده شد .اين موضوع نشاندهنده

بهبود قابلمالحظه سازگاری فازی بر اثر ایجاد برهم کنش های ابرمولکولی است.
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مقدمه

خواص مكانيكي و رفتار گرمايي آميختههاي (پلیکاپروالکتون -پلیتتراهیدروفوران) ابرمولکولی

هومودیمرشدن

در سال های اخیر پلیمرهای ابرمولکولی به دلیل خواص منحصر به
فرد یعنی همراهکردن ویژگی های مواد با وزن مولکولی کم و مواد با
وزن مولکولی زیاد در مادهای واحد ،بسیار گسترش پیدا کرده اند [.]1
شیمی ابرمولکولی بینش جدیدی را در زمینه مواد هوشمند و مواد
پاسخدهنده به محرکها فراهم کرده است [.]2
برخالف پلیمرهای متداول و کالسیک که در اثر پیوندهای
کوواالنسی تشکیل می شوند ،پلیمرهای ابرمولکولی در اثر پیوندهای
غیرکوواالنسی ایجاد می شوند .انواع مختلف برهم کنش های مولکولی
از قبیل پیوند هیدروژنی [ ،]3کوئوردیناسیون فلز ـ لیگاند [،]4
برهم کنش های یونی [ ،]5برهم کنش های واندروالس و برهم کنش های
آبگریز می توانند برای طراحی و ساخت پلیمرهای ابرمولکولی
استفاده شوند.
به علت وزن مولکولی زیاد پلیمرها ،ترمودینامیک اختالط معموالً
امکان انحاللپذیری دو جزء پلیمری را در یکدیگر نمیدهد و دو
فاز مجزا از اختالط پلیمر تشکیل می شود .در آمیخته های پلیمری
ارتباط ترکیب با خواص آمیخته و فرایند مورد نیاز ،از نظر فناوری
موضوعات اصلی هستند [ .]6فصل مشترک در آمیخته پلیمری نه تنها
در آماده سازی آمیخته بلکه در تعیین خواص نهایی آن نيز اهمیت دارد.
هر نوع تغییر شکل قطرههای فاز پراکنده در ماتریس (فاز پیوسته)،
به وسیله کشش بینسطحی جلوگیری می شود .اغلب برای بهبود
برهم کنش بینسطحی ،از دو روش اساسی استفاده می شود .نخستین
روش ،اضافهکردن یک کوپلیمر دو یا سه قطعه ای به فرمولبندی
آمیخته است که به عنوان عامل بینسطحی مؤثر عمل می کند [.]7-9
روش دوم برای سازگاری آمیخته ،عاملدار کردن اجزای آن
است ،به نحوی که با یکدیگر وارد برهم کنش می شوند و در نتیجه
شکلشناسی مشابه کوپلیمرهای قطعه ای با پیوند کوواالنسی نشان
می دهند .به تازگی اثر پیوند هیدروژنی روی بهبود خواص فصل
مشترک و خواص آمیخته ،موضوع مطالعات متعددی شده است
[ .]10،11واحدهای با قابلیت ایجاد پیوند هیدروژنی چندگانه با
داشتن ثابت دیمرشدن زیاد سبب شده اند که دانشمندان علم مواد،
آمیخته های پلیمری با خواص تنظیمشدنی تولید کنند .این روش
قابلیت فرایندشدن را در دمای پایین و اختالط در سطح کوچک
مولکولها فراهم می کند.
برای ایجاد آمیخته های ابرمولکولی دو روش اصلي وجود دارد:
ـ عامل دار کردن اجزای آمیخته با واحدهای برقرارکننده پیوند
هیدروژنی چندگانه از راه هومودیمرشدن (شكل  - 1الف) [.]12
ـ عامل دار کردن اجزای آمیخته با واحدهای برقرارکننده پیوند

(الف)

هترودیمرشدن

(ب)
شكل  -۱طرح کلی ایجاد آمیخته های ابرمولکولی با استفاده از
عامل دار کردن اجزای آن با واحدهای برقرارکننده پیوند هیدروژنی
چندگانه از راه( :الف) هومودیمرشدن و (ب) هترودیمرشدن.
هیدروژنی چندگانه از راه هترودیمرشدن (شكل  -1ب) [.]13-15
هترودیمرشدن گروه های تجمعکننده ناهمسان در انتهای دو
هوموپلیمر مختلف ،اغلب سبب ایجاد کوپلیمر شبهقطعه ای می شود و
این مخلوط ها معموال یک دمای انتقال شیشه ای نشان می دهند [.]16
در این سامانه ها ،درجه پلیمرشدن به مقدار زیاد متأثر از تعادل در
نسبت استوکیومتری اجزاست.
در روش دوم ،پلیمرهای ابرمولکولی که با استفاده از گروه های
تجمعکننده ناهمسان به وجود آمده اند ،با یکدیگر مخلوط شده و
باعث ایجاد موادی با خواص مکانیکی وابسته به ترکیب درصد اجزا
می شوند [ .]17،18افزون بر این دو روش ،روش سومی نیز شناخته
شده است که در آن کوپلیمر  A-Bبا گروه های تجمعکننده همسان
عامل دار می شود و کوپلیمر ابرمولکولی تصادفی بهوجود می آورد.
اخيرا کاربرد پلیکاپروالکتون و پلیکاپروالکتون ابرمولکولی در
پزشکی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است [ .]19-21برای
چنین کاربردهایی ،بررسی امکانپذیری کنترل خواص مکانیکی این
پلیمرها به روش های مختلف از جمله آمیختهسازی اهمیت فراوان
دارد .اثر برهم كنشهاي ابر مولكولي بر رفتار فازي و خواص مكانيكي
آميختههاي پليمري موضوع برخي پژوهشهای جديد بوده است .با اين
حال بيشتر مطالعات روي برهم كنشهاي مكمل ()complementary
بين گروه هاي عاملي ناهمسان متمركزند.
به دليل ويژگي ساختاري برهم كنش هاي مكمل ،تهيه اين نوع
آمیختهها به نسبت  50:50عوامل آمیخته محدود ميشود [.]22
از سوی ديگر ،آمیختهسازي پليمرهاي ابرمولكولي با قابلیت
خودمکملی ( )self complementaryتقريبا به مدلهاي بر پايه
ساختارهاي بیشکل مانند پلياستيرن و پليمتيل متاكريالت محدود
شده و بر اساس گزارشهاي منتشر شده پايداري فازي اين نوع
آمیختهها محدود است [ .]23با اين حال ،پايداري فازي آمیختههاي
ابرمولكولي پليكاپروالكتون و پليتتراهيدروفوران (در نسبت هاي
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مختلف) بررسي و نشان داده شد كه برخالف گزارشهاي پیشین
در آمیختههاي ابر مولكولي پليمرهاي بیشکل ،آمیختههاي پليمرهاي
نيمهبلوري پايداري فازي نسبتا زیادی دارند [.]12
در پژوهش حاضر ،اثر عامل دار کردن با گروه های خودتجمعکننده
 UPyروی خواص نهایی آمیخته های پلیمری شامل دو پلیمر با
خواص مکانیکی کام ً
ال متفاوت مطالعه شده است .پلی کاپروالکتون
دی ال (پلی استر) و پلی تتراهیدروفوران دی ال (پلی اتر) با گروه های
 UPyعامل دارشده و اثر خودمکملی و اتصاالت عرضی فیزیکی این
گروه ها روی خواص مکانیکی آمیخته هایی از این پلیمرها بررسی شد.
رفتار گرمايي و مكانيكي اين آمیخته ها در مقايسه با گزارش هاي قبلي
بررسي و به ويژه اثر وزن مولكولي آمیخته ها بر خواص مكانيكي و
گرمايي آنها بحث شده است.

تجربی
مواد

مواد استفاده شده عبارتاند از :پلی کاپروالکتون دی ال
( ،)PCL2900(OH)2 ،Mn=2900 g/molپلی تتراهیدروفوران دی ال
( -2 ،)PTHF(UPy)2 ،Mn=2900 g/molآمینو -4 -هیدروکسی-
 -6متیل پریمیدین -6،1 ،هگزان دی ایزوسیانات و دی بیوتیل قلع
دی لورات ( )DBTDLکه همگی از شرکت  Aldrichتهیه شدند.
دستگاه ها

						
()۱

σ = Eε

در این معادله  σو  εبه ترتیب تنش و کرنش است E .نسبت تنش به
کرنش است که برای کشش ساده ،مدول یانگ نامیده می شود.
روش ها
ساخت پلیمرهای ابرمولکولی  PCL2900(UPy)2و PTHF2900(UPy)2

طیف سنج زیرقرمز  ،FTIR/Equinox 55مدل  LS 101ساخت شرکت
 Brukerبرای برداشت طیف FTIRبهکارگرفته شد .نمونه ها به حالت
محلول بر سطح قرص هاي پتاسيم برميد از پيش فشرده شده با قطر
تقریبی  9 mmاعمال شد .پس از تبخیر حالل ،طيفسنجی زیرقرمز
با قدرت تفكيك  ،4 cm-1شرایط  32پویش در دقیقه و در محدوده
عدد موجي دستگاه  400-4000 cm-1انجام شد.
طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته  1H NMR, 500 MHzساخت
شرکت  Brukerبرای برداشت طیف  1HNMRبهکارگرفته شد .در این
روش جابه جایی های شیمیایی ( )δبر حسب  ppmنسبت به تترامتیل
سیالن ( )TMSبه عنوان استاندارد داخلی دستگاه گزارش شد .از
کلروفرم دوتریمدار ( )CDCl3به عنوان حالل استفاده شد .نمونه های
کام ً
ال خشک در کلروفرم دوتریمدار حل شد و در دستگاه قرار گرفت.
رفتار گرمايي آمیخته ها و پلیمرهای خالص با استفاده از گرماسنج
پویشی تفاضلی ( )DSCمدل  200-F-3-Maiaساخت شرکت
154

 NETZSCHارزیابی شد .چرخه های  DSCبا  10-12 mgنمونه
بین دماهای  -120°Cتا  120°Cبا سرعت افزایش و کاهش دمای
 20°C/minو  10°C/minزیر جو نیتروژن انجام شد .مجموعه دادهها
از پویش گرمایی دوم استخراج شد.
بررسی خواص مکانیکی پلیمرهای ابرمولکولی و آمیخته های
ساخته شده ،با اندازه گیری تغييرات کرنش بر حسب تنش نمونه ها
با استفاده از دستگاه آزمون کشش مدل  SMT- 20ساخت شرکت
 SANTAMدر شیوه کششی انجام و با یکدیگر مقایسه شد .نمونه ها با
استفاده از قالبگیری فشاری (پرس گرم) در دمای  85°Cو زیر فشار
 120 MPaبه شکل مستطیل با ابعاد  30×5×1 mm3تهیه شدند.
نمونه های آماده شده طبق استاندارد  ASTM D 1708-96با سرعت
ثابت  0/5 mm/minزیر بار كششي قرار گرفتند .برای هریک از
نمونه های پلیمرهای خالص و آمیخته ها ،تعداد پنج نمونه در آزمون
کشش قرار گرفت .نمودار تنش ـ کرنش ،مدول یانگ ،استحکام
کششی و کرنش در نقطه شکست از این آزمون بهدست آمد .مدول
کششی از شیب ناحیه خطی اولیه در منحنی تنش ـ کرنش و با استفاده
از معادله (( )۱قانون هوک) محاسبه شد [:]24

بررسی آمیختههای  PCL(UPy)2/PTHF(Upy)2با سنتز گروه عاملی
 UPyو شناسایی آن و نیز ساخت پلیمرهای ابرمولکولی  PCL(UPy)2و
 PTHF(UPy)2و شناسایی آنها ،آغاز شد .در ادامه آمیختهها با ترکیب
درصدهای 1:1 ،1:3و  3:1از هریک از اجزا تهیه شدند .سنتز  PCL(UPy)2و
 PTHF(UPy)2به ترتیب با عاملدار کردن  PCL(OH)2و  PTHF(OH)2با
گروههای  UPyدر دو مرحله براساس مراجع انجام شد [.]25
سنتز گروه یوریدوپیریمیدینون ()UPy

سنتز عامل  UPyاز واکنش -2آمینو-4-هیدروکسی-6-متیل

پیریمیدینون

HMDI

طرح  -1سنتز عامل مشتق ساز یوریدوپیریمیدینون .UPy
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PTHF(OH)2 , Mn=2900 g/mol

PCL(OH)1

کلروفرم ،بازروانی،

DBTDL

کلروفرم،

UPy

بازروانیDBTDL ،

UPy

PCL(UPy)1

طرح  -2سنتز پلیمر ابرمولکولی

PTHF(UPy)2

.PCL(UPy)2

پیریمیدین ( )10 gبا هگزامتیلن دی ایزوسیانات ( )80 gدر دمای
 100°Cبرای مدت  16 hانجام شد [ .]25پس از خنکشدن ،نرمال
هگزان به مخلوط اضافه و صاف شد (طرح  .)1رسوب سفیدرنگ
حاصل از واکنش جمعآوری و در گرمخانه خأل خشک شد.
سنتز پلی کاپروالکتون ابرمولکولی PCL(UPy)2

برای سنتز  PCL(UPy)2 ،PCL(OH)2با وزن مولکولی 2900 g/mol
با یوریدوپیریمیدینون واکنش داده شد)29 g) PCL2900(OH)2 .
در کلروفرم کامال خشک حل شد و پس از اضافه کردن یوریدو
پیریمیدینون ( 1: 3نسبت به پلیکاپروالکتون دیال ،)9 g ،چند قطره
کاتالیزور قلع ( )DBTDLبه محلول افزوده شد .مجموعه روی گرمکن
با هم زن مغناطیسی بازروانی شد .پایان واکنش با طیفسنجی FTIR
برای بررسی اتمام گروه های  OHطی واکنش ،دنبال شد .در پایان
واکنش ،مخلوط روی سیلیکاژل صاف شد .محلول صافشده زیر
فشار کم در دستگاه تبخیرکننده چرخشی تغلیظ شد .پلیمر با استفاده
از ضدحالل نرمال هگزان رسوب داده و جدا شد .پلیکاپروالکتون
ابرمولکولی حاصل در گرمخانه خأل خشک شد .در طرح های  2و 3
این واکنش و ساختار پلیکاپروالکتون ابرمولکولی حاصل نشان داده
شده است.

طرح  -4سنتز پلیمر ابرمولکولی .PTHF(UPy)2
سنتز پلی تتراهیدروفوران ابرمولکولی PTHF(UPy)2

در این مرحله اولیگومر  )29 g) PCL2900(OH)2با وزن مولکولی
 2900 g/molبا یوریدوپیریمیدینون  3:1نسبت به پلیتتراهیدروفوران
دیال به روشی کامال مشابه با سنتز  PCL(UPy)2واکنش داده و
محصول  PTHF2900(UPy)2مطابق آنچه در طرح  4نشان داده
شده تهیه شد .ساختار پلیتتراهیدروفوران ابرمولکولی مشابه
پلیکاپروالکتون ابرمولکولی است.
ساخت آمیخته های ابرمولکولی

آمیخته هاي ابرمولکولی با استفاده از روش اختالط در محلول تهيه
شدند .آمیخته های  PCL(UPy)2/PTHF(UPy)2با نسبتهای ،75/25
 50/50و ( 25/75نسبت مولی) در کلروفرم و با غلظت 40 mg/mL
تهیه شد .اختالط در شرایط بازروانی و هم زدن به مدت 30 min

UPy group

PTHF2900(UPy)2

PTHF2900(UPy)2

کلروفرم

PTHF2900(UPy)2

PTHF2900(UPy)2

آمیخته ابرمولکولی

طرح  -3تجمع اولیگومرهای پلی کاپروالکتون از راه گروه های  UPyو
تشکیل پلی کاپروالکتون ابرمولکولی.

طرح  -5نحوه اختالط پلیمرهای ابرمولکولی  PCL(UPy)2و
.PTHF(UPy)2
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جدول  -1مشخصات آمیختههای ابرمولکولی به همراه نام اختصاری آنها.

1

مقدار اجزا ()%mol

نام
اختصاری PTHF(UPy)2 PCL(UPy)2

نام آمیخته

75%PCL(UPy)2/
25%PTHF(UPy)2
50%PCL(UPy)2/
50% PTHF(UPy)2
25%PCL(UPy)2/
75%PTHF(UPy)2
PTHF(UPy)2

B75

75

25

B50

50

50

B25

25

75

PTHF

0

100

مقدار عبور ()%

PCL(UPy)2

PCL

100

0

2

500

انجام شد .سپس ،دما تا حدود  35°Cکاهش یافت و حالل از سامانه
خارج شد .نمونه ها به مدت  24 hدر گرمخانه خأل خشک شدند.
طرح  5نحوه این اختالط را نشان می دهد .در جدول  ،1مشخصات
آمیخته های ابرمولکولی به همراه نام اختصاری و ترکیب درصد آنها
آمده است.

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
عدد موجی ()cm-1
(الف)

نتایج و بحث
شناسایی هگزامتيلن ايزوسيانات با گروه انتهايي یوریدوپیریمیدینون

0

(عامل )UPy

در بررسی ساختار عامل  UPyنکات زیر قابل توجه اند:
ناپدیدشدن پیک ناحیه ( 3328 cm-1پیک اصلي مربوط به گروه آمين)
شاهدی بر درگیرشدن گروه آمینی ( )NH2در ساختار -2آمینو- 4-
هیدروکسی -6-متیل پیریمیدین است .بنابراين ،می توان نتیجه
گرفت ،گروه  NH2با یکی از گروه های ایزوسیانات مربوط به
هگزان دی ایزوسیانات وارد واکنش شده است .ممانعت فضایی،
عامل بازدارنده اي است كه موجب مي شود گروه های ایزوسیانات
به گروه  NHداخل حلقه پریمیدینون حمله نکرده و وارد واکنش
نشوند .وجود پیک جذبی در ناحیه  2270 cm-1نشان میدهد ،یک سر
ایزوسیانات وارد واکنش شده و اتصاالت اوره ای تشکیل داده است و
سر دیگر آن همچنان به شکل آزاد باقی مانده است .افزون بر این،
پیکهای جذبی نواحی  1577و ( 1667 cm-1ارتعاشات شناخته شده
يورتاني) تشکیل گروه  UPyرا تأیید میکنند [( ]25شکل  -2الف).
طیف  1H NMRعامل  UPyنیز شواهد طیف قابل قبولی را
برای سنتز این ماده نشان میدهد .جابهجایی شیمیایی رزونانس
156

2

4

6

)δ (ppm

8

10

(ب)

12
2/3 ppm

13/2 ppm
4/2 ppm

14

4/2 ppm
5/8 ppm

1-1/6 ppm

10/2 ppm
(ج)

11/8 ppm

شکل ( -2الف) طیف -2 FTIRآمینو-4-هیدروکسی-6-متیل
پیریمیدین( )۱در مقايسه با طیف  FTIRهگزامتيلن ايزوسيانات
با گروه انتهايي یوریدوپیریمیدینون (عامل ( ،)۲ ،UPyب) طیف
 1H NMRعامل  UPyو (ج) جابهجايي شيميايي پروتونها
( )1H NMRدر عامل .UPy
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جدول  -2جدول نوارهای جذبی گروه های عاملی  PCLبه دست
آمده از طیف .]26[ FTIR
گروه عاملی

عدد موجی ()cm-1

C=O

1725
 1190و 1108
732
1471

C–O
C–C
CH2-

3318

PCL(OH)2
PCL(UPy)2

پروتونهای آمیدی و آمینی به نواحی پایین طیفی ( )Down fieldدر
محدوده  11/58 ،13/11و (10/17 ppmهمان طور که در شکل
 - 2ب مشخص است) نشاندهنده تشکیل ساختاری با قدرت ایجاد
پیوندهای هیدروژنی درون و بینمولكولي است [ .]25در اين طيف
رزونانس پروتونهاي گروه حاضر در زنجير اوليگومر نیز در ناحيه
 ،1/6-1 ppmپروتون وينيلي در گروه  UPyدر ناحيه  5/8 ppmو
متيل موجود در گروه  UPyدر  2/3 ppmديده ميشوند (شکل  -2ج).

500

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
عدد موجی ()cm-1
(الف)

شناسایی پلی کاپروالکتون ابرمولکولی

سنتز پلی کاپروالکتون ابرمولکولی بر اساس مراجع انجام و ساختار
محصول به روش طیفسنجی مطالعه شد .نوارهای جذبی حاصل از
طیف  FTIRپلی کاپروالکتون خالص در جدول 2ارائه شده است [.]26
تغییرات ساختاری  PCL(OH)2طی سنتز و تبدیل آن  PCL(UPy)2در
شکل  3نشان داده شده است .حذف پیک  OHدر ( 3473 cm-1شكل - 3
الف ،مربوط به  ،)PCL(OH)2حذف پیک گروه ایزوسیاناتی ()NCO
در -3( 2270 cm-1ب ،مربوط به عامل  )UPyو ظهور پیک گروه
 NHدر ( 3328 cm-1شكل  - 3الف ،مربوط به تشکیل )PCL(UPy)2
دليل بر تشکیل اتصاالت یورتانی و تولید پلیکاپروالکتون ابرمولکولی
است .در مقایسه ،طیف مربوط به ( PCL(UPy)2شکل  - 3الف) به
طیف  FTIRمربوط به ( PCL(OH)2شکل -3الف) این تغییرات به
وضوح مشاهده می شوند.
در بررسی های  ،1H NMRرزونانس پروتون های ( NHدر گروه
 )UPyکه درگیر در پیوندهای هیدروژنی درون و بینمولکولی است،
در جابه جایی های شیمیایی  11/85 ،13/1و  9/98 ppmدر طیف
 1H NMRپلیمر ابرمولکولی سنتزی (در دمای محیط) ظاهر شده و
گواه وجود اين گروه عاملي در ساختار پلیمر است .در اين طيف،
رزونانس های مشاهده شده در جابه جايي هاي شيميايي ،1/63 ،1/4
 2/25و  4/01 ppmمربوط به پروتون های گروه  CH2در زنجیر
پلی کاپروالکتون است (شکل  - 3ب و ج) [.]25

14 13 12 11 10 9

0

2

4

6

8

)δ (ppm

10

14

12

(ب)

2/23 ppm
5/07 ppm
5/80 ppm 13/1 ppm
1/62 ppm 4/28 ppm
3/24 ppm
1/48 ppm 4/06 ppm 2/26 ppm
11/58 ppm 9/98 ppm
3/17 ppm 1/33 ppm 3/68 ppm
(ج)

شکل ( -3الف) طیف زیرقرمز  PCL(UPy)2در مقایسه با ،PCL(OH)2
(ب) طیف  1H NMRپلیمر ابرمولکولی ( PCL(UPy)2دمای محیط و
حالل  )CDCl3و (ج) جابه جايي شيميايي پروتون ها ( )1H NMRدر
.PCL(UPy)2
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شناسایی پلی تتراهیدروفوران ابرمولکولی

PTHF2900(UPy)2

PTHF2900(OH)2

1000

650

1400

2400
1800
عدد موجی ()cm-1

4000

3200

(الف)

بر اساس نتایج طیفسنجی  ،FTIRپیک پهن  OHدر
پلی تتراهیدروفوران دی ال ( )PTHF(OH)2در ناحیه  3473 cm-1با
تشکیل پلی تتراهیدروفوران ابرمولکولی ( )PTHF(UPy)2حذف شد.
پیکهای مشخصه گروه یوریدوپیریمیدینون ( )UPyدر طیف IR
پلیمر در نواحی  1588 ،1664 ،1699و  1527 cm-1ظاهر می شوند
(شکل  -4الف) .در طیف رزونانس مغناطیسی هسته که از این پلیمر
در دمای محیط و با استفاده از کلروفرم دوتریمدار بهعنوان حالل ثبت
شده مطالب زیر جالب توجه است:
پیک پروتون های ( NHدر گروه  )UPyکه درگیر پیوند هیدروژنی
درون و بینمولکولی است ،در  11/80 ،13/1و  9/98 ppmظاهر
می شوند .در اين طيف ،رزونانس های مشاهده شده در جابه جايي هاي
شيميايي  1/61و  3/4 ppmمربوط به پروتون های گروه  CH2در
زنجیر پلی تتراهیدروفوران است (شکل  -4ب و ج) [.]25،27
بررسی آمیخته های ابرمولکولی PCL (UPy)2/PTHF (UPy)2

14 13 12 11 10 9

0

4

2

6

10

8

)δ (ppm

14

12

برخالف  PCL(OH)2و  PTHF(OH)2که جامد مومی هستند،
پلیمرهای ابرمولکولی  PCL(UPy)2و  PTHF(UPy)2هر دو
االستومری گرمانرم هستند .تشکیل آمیخته هایی از این دو هوموپلیمر
ابرمولکولی با اتصال پلی کاپروالکتون عامل دار شده با گروه های UPy
با وزن مولکولی کم به پلی تتراهیدروفوران عامل دار شده با گروه های
 UPyبا وزن مولکولی کم آغاز می شود که حاصل آن کوپلیمری
شبه قطعه ای است .این مراحل در طرح  5نشان داده شده است.

(ب)

13/1 ppm

1/56 ppm
3/32 ppm

4/12 ppm

3/1 ppm

2/23 ppm
5/56 ppm

1/36 ppm
11/30 ppm9/98 ppm
3/2 ppm
(ج)

شکل ( -4الف) طیف مربوط به  PTHF(OH)2در مقایسه با
( ،PTHF(UPy)2ب) طیف  1H NMRپلیمر ابرمولکولی  PTHF(UPy)2و
(ج) جابهجايي شيميايي پروتونها ( )1H NMRدر .PTHF(UPy)2
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بررسی رفتار توده پلیمرها ـ آمیخته های پلیمری
خواص گرمایی

رفتار گرمایی آمیخته های ابرمولکولی  B50 ،B75و  B25با استفاده از
 DSCبررسی و با رفتار گرمایی هریک از هوموپلیمرهای  PCL(UPy)2و
 PTHF(UPy)2مقایسه شدند .منحنی جریان گرما بر حسب دما در
محدوده دمایی بین  -110°Cو  -30°Cبرای هریک از هوموپلیمرها و
آمیخته ها رسم شده است (شکل  .)5این منحنی تغییرات دمای انتقال
شیشه ای را پس از آمیخته سازی نشان می دهد .منحنی جریان گرما
بر حسب دما در محدوده دمایی بین  -20°Cو  100°Cبرای هریک
از هوموپلیمرها و آمیخته ها رسم شده است (شکل  .)6خواص
گرمایی این مواد در جدول  3بهطور خالصه آمده است .دادههای
شکلهای  5و  6و جدول  3از گرمادهی دوم  DSCبا سرعت
 10 °C/minبهدست آمده اند که در واقع خواص گرمایی ذاتی هریک
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جدول  -3دمای انتقال شیشه ای ،تغییرات ظرفیت گرمایی در  ،Tgانتقاالت مختلف ذوب و گرمای ذوب این انتقاالت.
نام پلیمر

)Tg (°C

)∆Cp (J/gK

)Tm1 (°C

)∆Hm1 (J/g

)Tm2 (°C

)∆Hm2 (J/g

 PCL(UPy)2خالص

-67
-72
-77
-79
-83

0/022
0/021
0/033
0/049
0/059

51
 49و 22
 51و 22
 50و 11
16

53/9
41/5
39/3
 4/2و 25/3
37/2

81
81
86
87
80

7/9
10/9
16/1
14/5
24/2

PCL(UPy)2/25%PTHF(UPy)2
PCL(UPy)2/50%PTHF(UPy)2
PCL(UPy)2/75%PTHF(UPy)2

 PTHF(UPy)2خالص

از هوموپلیمرها و آمیخته ها را نشان می دهند .همانطور که انتظار
می رود ،در شکل  Tg ،5آمیخته های ابرمولکولی با توجه به ترکیب
آنها بین  Tgهوموپلیمرهای ابرمولکولی قرار می گیرند .در شکل 6
انتقاالت فازی مربوط به ذوب و جابهجابهجایی دمایی این انتقاالت
در اثر آمیختهسازی برای پلیمرهای ابرمولکولی و آمیخته های آنها
ثبت شدهاند.
پویش گرمایی هوموپلیمر  PCL(UPy)2در شکلهای  5و  6یک
دمای انتقال شیشه ای ( )Tgدر حدود  -67°Cو دو پیک گرماگیر ذوب
در حدود  51و  80°Cنشان می دهد PTHF(UPy)2 .نیز یک  Tgدر
حدود  -82°Cو دو پیک ذوب در حدود  16و  80°Cنشان می دهد.
پیک های گرماگیر  PCL(UPy)2به ترتیب مربوط به ذوب ساختار
بلوري زنجیر پلی استری و بخش های  UPyاست .پیک های گرماگیر
 PTHF(UPy)2به ترتیب مربوط به زنجیر پلی اتری و بخش های UPy
است .این مقادیر با مقادیر موجود در مراجع به خوبی سازگاري دارد

[ .]26،27دمای ذوب دوم هریک از پلیمرها (که در دمایی باالتر و
برای هر دو پلیمر مورد مطالعه در حدود  80°Cمشاهده می شود)
در این نوع پلیمرهای ابرمولکولی به انباشتگی دیمرهای UPy-UPy
نسبت داده شده است .انباشتگی این دیمرها در محدوده فازی جداگانه
نسبت به زنجیر پلی استری و پلی اتری قرار گرفته اند .در حقیقت ذوب
 PCL(UPy)2و  PTHF(UPy)2در دمایی به نسبت باالتر در مقایسه
با پلی کاپروالکتون معمولی ( Mn= 65 kgmol-1و  )Tm=56 °Cو
پلی تتراهیدروفوران معمولی ( ،Tm=20-30°Cبرای وزن های مولکولی
مختلف) واقع می شود .این جابه جایی دمایی نشان می دهد ،انباشته شدن
دیمرهای  UPy-UPyبلورهایی پایدار تشکیل می دهد.
بررسی پیکهای ذوب اطالعات زیادی دربارهتغییرات ساختاری حاصل
از آمیخته سازی در اختیار قرار می دهد .اضافهکردن 25%PCL(UPy)2
به  PTHF (UPy)2افزایش سریع دمای ذوب آمیخته را به همراه دارد.
اما با اضافهکردن مقادیر بیشتر  PCL(UPy)2فقط افزایش اندکی در
دمای ذوب مشاهده می شود .افزایش سریع دمای ذوب آمیخته به

گرمازا به سمت باال

B25
B50
B75

PTHF(UPy)2

جریان گرما ()mW/mg

جریان گرما ()mW/mg

PTHF(UPy)2

گرمازا به سمت باال

B25
B50
B75

PCL(UPy)2
PCL(UPy)2

-20

-40

-80
-60
دما ()°C

-100

-120

شکل  -5منحنی جریان گرما بر حسب دما برای پلیمرهای ابرمولکولی و
آمیخته های آنها در محدوده دمایی بین  -110°Cتا ( 30°Cمنحنی ها
به منظور مقایسه روی هم قرار گرفته اند ،به همین دلیل محور عمودی
بدون عددگذاری است).

100

80

60

40
دما ()°C

20

0

-20

-40

شکل  -6منحنی جریان گرما بر حسب دما در محدوده دمایی بین
 -30°Cتا ( 100°Cمنحنی ها به منظور مقایسه روی هم قرار گرفته اند،
به همین دلیل محور عمودی بدون عددگذاری است).
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PCL(UPy)2
B75

B25

1
0/5

0/4

 PTHF2900(UPy)2مشاهده نشد .بهنظر میرسد ،تفاوت در مقدار
وزن مولکولی اجزای آمیخته ( PCL2900در این پژوهش در مقایسه
با  PCL1250در مطالعات پیشین) سبب میشود ساختار بلوری
 PCL1250(UPy)2تغییر کند و مقدار بلورینگی کم شود.
خواص مکانیکی (آزمون کشش)

خواص مکانیکی آمیخته های پلیمری با چند عامل ،از جمله خواص
اجزای آمیخته ،شکلشناسی فازی و چسبندگی بینفازی کنترل
می شود .دو عامل اخیر از نظر انتقال تنش داخل آمیخته اهمیت دارند.
برای بررسی اثر این عوامل ،آزمون های مکانیکی در شیوه کششی

0

کرنش در نقطه شکست ()%

45

7

40

6

35

5

30

4

25

3

20

2

15
10

100

								
(الف)

75
مقدار )% mol) PTHF(UPy)2

شکل  -8تغییرات( :الف) مدول یانگ و (ب) استحکام کششی و کرنش تا نقطه شکست با ترکیب آمیخته.
160

0/1

شکل  -7منحنی های تنش ـ کرنش هوموپلیمرهای ابرمولکولی و
آمیخته های آنها.

مدول یانگ ()MPa

			

0/2
0/3
کرنش ()mm/mm

0

0
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(ب)

25

0

1

استحکام کششی ()MPa

100
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مقدار

50
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3
2

10
)% mol) PTHF(UPy)2

4

PTHF(UPy)2

70

30

5

B50

90

50

6

تنش ()MPa

محض افزودن  PCL(UPy)2به  PTHF(UPy)2به تشکیل بلورهای
پایدارتر در حضور این پلیمر نسبت داده می شود [.]12
نکته قابل توجه در نتایج  ،DSCروند تغییرات گرمای ذوب مربوط
به بخش های  UPyاست .این روند به گونه ای است که بیشترین
مقدار مربوط به  PTHF(UPy)2و پس از آن به ترتیب آمیخته های
 B50 ،B25 ،B75و کمترین مقدار مربوط به  PCL(UPy)2است .این
روند می تواند انعکاسی از روند تغییرات انرژی انباشتگی گروه های
 UPy- UPyدرنظر گرفته شود .در بررسی نتایج آزمون  DSCروی
آمیخته های ابرمولکولی ديده شد Tg ،آمیخته ها با توجه به ترکیب
درصد آنها در دمایی بین دمای انتقال شیشه ای  PCL(UPy)2و
 PTHF(UPy)2قرار می گیرند (جدول .)3
تغییر ظرفیت گرمایی در دمای انتقال شیشه ای برای  PCL(UPy)2و
 PTHF(UPy)2به ترتیب در حد  0/022و  0/059 J/gKاندازه گیری
شد .تغییر ظرفیت گرمایی  PTHF(UPy)2در آمیخته  B25کاهش پیدا
می کند ( 0/049 J/gKدر دمای حدود  .)-78°Cاین کاهش ظرفیت
گرمایی احتماالً به این دلیل رخ میدهد که از حرکت زنجیرهای
 PTHF(UPy)2در باالی  Tgبه وسیله بخش های  PCL(UPy)2که
هنوز در زیر  Tgخودشان قرار دارند ،ممانعت می شود.
آمیختههای گزارش شده توسط شکرالهی و همکاران شامل پلیمرهای
ابرمولکولی  PCL1250(UPy)2و  PTHF2900(UPy)2نشان داد که
ساختار بلوری  PCL1250(UPy)2در آمیختهها بهشدت تحت تأثیر
جزء دوم یعنی  PTHF2900(UPy)2قرار گرفته و مقدار بلورینگی آنها
کم میشود [ .]12این روند تغییرات در آمیختههای PCL2900(UPy)2/
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جدول  -۴نتایج آزمون کشش.
آمیخته
PCL(UPy)2
75% PCL(UPy)2/25%PTHF(UPy)2
50% PCL(UPy)2/50%PTHF(UPy)2
25% PCL(UPy)2/75%PTHF(UPy)2
PTHF(UPy)2

مدول یانگ ()MPa

استحکام کششی ()MPa

کرنش در نقطه شکست ()%

75/1±2/6
64/4±2/9
43/7±3/2
31/7±2/8
12/3±1/5

6/2±0/3
5/4±0/1
4/5±0/1
4/0±0/1
2/5±0/1

12/6±0/8
15/33±0/2
21/33±0/5
28/43±0/5
39/75±0/2

برای هریک از هوموپلیمرها و آمیخته های آنها انجام شد که از این
آزمون ها منحنی تنش ـ کرنش (شکل  ،)7مدول یانگ ،استحکام
کششی و ازدیاد طول تا پارگی برای این نمونه ها بهدست آمد.
هوموپلیمرهای ابرمولکولی خواص مکانیکی متفاوتی پیش از
آمیختهشدن نشان می دهند PCL(UPy)2 .مادهای شکننده ،همانطور
که ثبت کرنش تا نقطه شکست معادل  12%برای این پلیمر این نکته
را تأیید می کند ،با مدول یانگ زیاد در حدود  76 MPaاست .از سوی
دیگر PTHF(UPy)2 ،تا پیش از پارهشدن در حدود  40%افزایش طول و
مدول یانگی در حدود  12 MPaدارد .این نتایج در شکل  -8الف و
ب نشان داده شده است.
با افزایش مقدار جزء نرم تر ،PTHF(UPy)2 ،در آمیخته مدول
کشسانی کاهش و ازدیاد طول تا پارگي افزایش مییابد .نکته جالب
در این نتایج ،افزایش قابلتوجه (تقریبا  2برابر) استحکام کششی با
افزودن فقط  25%از  PCL(UPy)2به  PTHF(UPy)2است .اضافهکردن
مقادیر باز هم بیشتر  PCL(UPy)2فقط افزایش اندکی را در استحکام
کششی موجب می شود (شکل  .)8پیش تر درباره علت افزایش سریع
دمای ذوب آمیخته با افزودن  PCL(UPy)2فقط به مقدار  25%به
( PTHF(UPy)2خواص گرمایی) بحث شد .در آنجا این افزایش دما
به تشکیل بلورهای پایدارتر با وجود  PCL(UPy)2نسبت داده شد.
افزایش قابلتوجه استحکام کششی با اضافهکردن 25%PCL(UPy)2
به  PTHF (UPy)2ممکن است ،به افزایش نیروی مورد نیاز برای
خروج زنجیرهای پلیمری از این بخش های سخت نسبتا پایدار نسبت
داده شود [.]27
این نکته قابل توجه است که آزمون کشش در دمای محیط انجام شده و
استحکام برهم کنش ها در این آزمون معیاری از استحکام تجمعهای
تشکیل شده در ساختار ابرمولکول ها در دمای محیط است .بدیهی است
خواص مکانیکی پلیمرها و آمیخته های آنها تابعی از نوع و استحکام
تجمعهای تشکیل شده در ساختار ابرمولکول هاست Binder .و
همکاران نشان داده اند که امکان تشکیل تجمعهای مختلفی در

ساختارهای ابرمولکولی وجود دارد .استحکام این ساختارها می تواند
در دماها و شرایط محیطی مختلف متفاوت باشد [.]۲۸
مدول آمیخته های پلیمری میتواند به طور تقریبی با استفاده از
قانون ساده مخلوط ها (معادله  )2تخمین زده شود:
					
()۲

Eb=E1φ1+E2φ2

در این معادله  Eb ،E1و  E2به ترتیب مدول یانگ آمیخته پلیمری و
مدول های یانگ اجزای  1و  2است φ1 .و  φ2نیز کسر حجمی اجزای
آمیخته است .مقادیر مدول اندازه گیری شده تجربی برای هر آمیخته
بیشتر از مقادیر محاسبه شده است که ممکن است به علت برهم کنش
قوی بین دو هوموپلیمر باشد .نتایج این آزمون بهطور خالصه در
جدول  4آمده است.

نتیجه گیری
در این پژوهش تالش شده است تا خواص مکانیکی پلیمرهای
ابرمولکولی از راه آمیختهسازی بهبود یابد .به همین دلیل ،آمیخته های
پلیتتراهیدروفوران و پلیکاپروالکتون ابرمولکولی تهیه شدند.
انتخاب این دو پلیمر بر اساس زیستسازگاری کامال شناخته شده،
اما خواص مکانیکی تقریبا متفاوت آنها بوده است .آزمونهای تجزیه
گرمایی ضمن فراهم آوردن اطالعات درباره ساختار پلیمرهای خالص
ابرمولکولی نشان داد سازگاری فازی آمیخته های آنها به مقدار قابل
مالحظهای در مقایسه با مخلوط دی الهای اولیه افزایش یافته است.
آزمونهای خواص مکانیکی نشان داد ،افزایش فقط حدود  25%پلیمر
 PCL(UPy)2افزایش حدود  60%استحکام کششی را موجب شده
است .از آنجا که افزایش اندازهگیریشده به مقدار قابلمالحظه ای از
استحکام پیشبینی شده بر اساس قانون ساده مخلوطها (حدود )20%
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 افزایش وزن مولکولی درشتمونومر،مطابقت دارد و نشان میدهد
 کاهش چگالی اتصاالت50%  که منجر به حدود2900  به1250 اولیه از
. بر خواص آمیخته ها اثر تضعیفکننده ندارد، می شودUPy-UPy

 میتوان نتیجه گرفت که تقویت حدفاصل دو فاز از راه،بیشتر است
برهم کنش های ابرمولکولی منجر به بهبود سازگاری فازی و تقویت
 این رفتار کامال با مشاهده.قابل مالحظه خواص مکانیکی شده است
PTHF2900(UPy)2  وPCL1250(UPy)2 پیشین درباره آمیخته های
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