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OY PET fiber samples were uniaxially drawn below the glass transition
temperature (Tg) at various draw ratios to obtain filaments with different
transient structures. The transient structure was composed of polymeric chains
with para-crystalline or mesomorphic order and played a key role on the ultimate
properties of fibers. Therefore, the study of the post-treatment mesomorphic structural
changes would be of great interest. Initially the samples were exposed to supercritical
CO2 under tension and tension-free conditions to induce morphological changes in their
structures. The evolution of micro-structural changes under exposure to supercritical
CO2 was investigated by conventional methods such as DSC, FTIR, birefringence
and mechanical properties. A good correlation was obtained between the results of
various analytical studies. Analyzing the results of DSC and FTIR showed that the
amount of extended chains and transient structure developing during cold-drawing
increased with the draw ratio. The results showed that exposure to supercritical CO2
led to the absorption of CO2 molecules into the free volumes of amorphous phase of
the samples and increasing the crystalline phase and lowering the transient structures
in the treated fibers. Sample treatment conditions play important role on the structural
changes and in transforming the oriented chains of the mesophase into the crystalline
or non-crystalline domains. PET fibers exposed to supercritical CO2 under tension
present higher degree of crystallinity and molecular compactness in the amorphous
domains but lower values of transient structures than the non-tension exposed samples.
Exposure to supercritical CO2 gave rise to such structural changes as crystallization,
orientation, and mesomorphic transitions. Hence, this method is a promising approach
for tailoring structural changes in PET samples.
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چکیده
در این پژوهش ،الیاف نخ جزئی آرایشیافته ( )POYپلی(اتیلن ترفتاالت) با نسبتهای کشش

مختلف در دمای محیط کشیده شدند تا مقادیر متفاوتی از ساختارهای میانی در آنها تشکیل

شود .ساختار میانی از زنجیرهای پلیمری با نظم میانشکلی تشکیل شده است که نقش مهمی در

واژههای کلیدی

ساختار نهایی الیاف ایفا میکند .بنابراین ،مطالعه تغییرات ایجاد شده در آنها بر اثر عملیات بعدی

الیاف پلی(اتیلنترفتاالت)،

حائز اهمیت است .در مرحله بعد ،نمونههای اولیه و کشیده شده در دو شرایط با تنش و بدون

سیال ابربحرانی،

با استفاده از روشهاي متداولی چون گرماسنجي پويشي تفاضلي ،طيفسنجي زیرقرمز تبدیل

ساختار میانی،
کشش سرد،
تبلور

آن در معرض كربن دياكسيد ابربحراني قرار گرفتند .تغييرات ايجاد شده در ريز ساختار آنها
فوریه ،اندازهگیری ضریب شکست مضاعف و خواص مکانیکی مطالعه و سازگاری خوبی میان

نتایج آزمونهای مختلف مشاهده شد .مقایسه نتایج حاصل از طیفسنجی زیرقرمز تبدیل فوریه و

گرماسنجی پویشی تفاضلی نشان داد ،کشش نمونهها در دمای محیط و نیز افزایش نسبت کشش
در آنها ،منجر به افزایش مقدار زنجیرهای کشیده شده در نواحی بیشکل و در نتیجه آن مقدار

ساختار میانی در نمونهها میشود .همچنین نتایج آزمونها نشان داد ،با قراردادن نمونهها در
معرض سیال ابربحرانی کربن دیاکسید ،سیال در حجم آزاد و نواحی بیشکل نمونهها جذب شده و

در نتیجه منجر به افزایش تبلور و انتقال در ساختارهای میانی آنها میشود .نحوه قرارگرفتن نمونه
در سیال ابربحرانی روی تغییرات ساختاری ایجاد شده در آن و نیز روی انتقال ساختار میانی
به نواحی بلوری یا بیشکل ،مؤثر است .نمونههایی که زیر تنش در معرض سیال ابربحرانی قرار

گرفتند ،در مقایسه با نمونههایی که در شرایط مشابه و بدون تنش عملآوری شدند ،از درصد تبلور
بیشتر و نواحی بیشکل متراکمتری برخوردارند و نیز مقدار ساختار میانی کمتری دارند .بنابراین

میتوان گفت ،قرارگرفتن نمونهها در معرض سیال ابربحرانی منجر به تغییرات ساختاری از قبیل
تبلور ،آرایشیافتگی و انتقاالت میانشکلی در آنها میشود.

* مسئول مکاتبات ،پیامنگار:
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مقدمه

مطالعه ریزساختار الیاف پلی(اتیلن ترفتاالت) با استفاده از کربندیاکسید ابربحرانی

هر سیالی که در دما و فشاری بیش از دما و فشار بحرانی خود باشد،
سیال ابربحرانی شناخته میشود .منظور از دمای بحرانی بیشترین دمایی
است که یک گاز را میتوان تنها با اعمال فشار به مایع تبدیل کرد .منظور
از فشار بحرانی نیز بیشترین فشاری است که میتوان یک مایع را با
افزایش دما به گاز تبدیل کرد .باالتر از نقطه بحرانی ،با تراکم یا انبساط،
مایع یا بخار تشکیل نمیشود و فقط یک فاز وجود دارد که به آن سیال
ابربحرانی گفته میشود [.]1
در میان سیاالت ابر بحرانی كربن دياكسيد ابربحراني خواص
جالبي برای اصالح و فراورش پليمرها دارد .از جمله این خواص
ميتوان به تجزيه ،استخراج و جزءبهجزء كردن پليمر ،محيطي براي
غوطهوري و سنتز پليمر ،کاهش دماي انتقال شيشهاي و نرمكردن
پليمرها و در نتیجه آن ایجاد تغییرات ساختاری اشاره کرد .از طرف
ديگر ،مشخص شده است كه سياالت ابربحراني ،حاللهايي هستند
كه پتانسيل زيادي براي اصالح و فراورش پليمرها دارند [ .]2-5اين
سياالت نسبت به حاللهاي آلي متداول دارای مزيتهاي زيادي
هستند .انحاللپذیری سياالت ابربحراني به چگالی سيال بستگي
دارد و با تغيير دما و فشار آن در محدوده گستردهای تغيير ميكند.
بنابراين ،مقدار نفوذ اين حالل به درون پليمر و مقدار تورم پليمر
به کمک اين حالل ،تنظيمشدنی است .همچنين ،سياالت ابربحراني
بهويژه كربندياكسيد ،مزيتهاي زيستمحيطي فراواني نسبت
به حاللهاي آلي دارند [ .]6سيال ابربحراني قابلیت آن را دارد تا
افزون بر ايجاد تورم ،دماي انتقال شيشهاي پليمرها را كاهش دهد.
پژوهشگران مختلف استفاده از سيال ابربحراني را برای كاهش دماي
انتقال شيشهاي پليمرهاي مختلف بهطور گسترده مطالعه کردهاند.
ن دياكسيد ابربحراني ،استفاده از آن را به عنوان نرمكننده
خواص كرب 
موقت برای نفوذ افزودنيها ،مواد كمكي و رنگها در پليمرهاي مختلف
فراهم ميسازد [ .]7جذب گاز به درون پليمرها نقش مهمي در فرايندهاي
تبلور آنها ايفا ميكند [.]5
بهطور کلی میتوان گفت ،خواص بسیار عالی سیاالت ابربحرانی از
قبیل گرانروی کم ،چگالی زیاد و نیز نفوذپذیری زیاد ،منجر به کاربرد
گسترده آنها در صنایع مختلف چون صنايع پتروشيمي ،داروسازي و
غذايي شده است .صنعت نساجی نیز از این قاعده مستثنا نیست و در
سالهای اخیر مطالعات فراوانی در این زمینه انجام شده است .از جمله
كاربردهاي سيال ابربحراني در صنعت نساجی و بهویژه الیاف پلیاستر
ميتوان به استفاده از آن در رنگرزی [ ،]8-10نفوذ انواع تركيبات آلی
فلزی به درون الياف پلیاستر [ ]11و تشکیل اسفنج در منسوجات
پلیاستر [ ]12اشاره کرد.

پلی(اتیلن ترفتاالت) پلیمری نیمهبلوری است که مصارف متعددی
دارد و از نظر مقدار مصرف به عنوان مهمترين الياف مصنوعي شناخته
میشود .بهخوبي مشخص شده است كه شکلشناسی پليمرهاي
نيمهبلوري ،به تاريخچه گرمایی آنها بستگي دارد و پژوهشهای زيادي
روي اثر استفاده از حالل ،عمليات گرمایی و بارگذاری مكانيكي (کشش)
اتيلن ترفتاالت) انجام شده است [.]13-20
روی تغییرات ساختاري پلي( 
مطالعه ساختار پلی(اتیلن ترفتاالت) با استفاده از حالل و عملیات
گرمایی ،اغلب با معایبی چون صرف دماها و انرژیهای زیاد و نیز
آلودگی محیط زیست همراه است .این موضوع انگیزهای شد تا
ساختار الیاف پلی(اتیلنترفتاالت) هنگام قرارگرفتن در معرض کربن
دیاکسید ابربحرانی مطالعه شود .تغیيرات ساختاری ايجاد شده نتيجه
نرمشدن فاز بیشکل پليمر و به همراه آن سازماندهي مجدد زنجيرهاي
پليمري به کمترين سطح انرژي (صورتبندي كام ً
ال ترانس) است.
مولكولهاي كربن دياكسيد حلشده در الیاف ،با گروههای قطبی
در مناطق بیشکل پیوند برقرار میکند ،آنها مشابه با مولکولهای
روانكننده عمل میکنند و منجر به افزایش تحرك زنجيرها و
قطعههاي مولكولي ميشوند [ .]5مسلم ًا درک صحیح از تغییرات ایجاد
شده در ریزساختار الیاف پلي(اتيلنترفتاالت) عملآوری شده با كربن
دياكسيد ابربحراني ،میتواند به شناخت بهتر ساختار کلی این الیاف و
کاربردهای جدید استفاده از سیال ابربحرانی در آنها کمک کند.
ساختار پليمرهاي نيمهبلوري اغلب با يك مدل دوفازي بررسي
ميشود .مدل كالسيك دوفازي شامل فازهاي بلوري و بیشکل ،اساس ًا
قابلیت توجیه دقیق ارتباط بین ساختار و خواص را ندارد .فاز سومي که
توسط پژوهشگران معرفی شده و تاکنون جنبههای زیادی از آن شناسایی
شده است ،توصیف رفتار مواد پلیمری بهویژه الیاف را واضحتر کرده
است .اين فاز میانی (( )mesophaseفاز سوم) ،از نظر ترمودینامیکی
نیمهپایدار است و در حالت تحریک ،به بخشهای بلوری یا بیشکل
تبدیل میشود [.]21
برای توصیف فاز سوم پلیمرهای نیمهبلوری از عبارات مختلفي استفاده
شده است كه از جمله آنها ميتوان به شبهبلوري و میانشکلی با نظم
نماتيك و اسمکتیک اشاره کرد [ .]22-25مقدار و جزئيات ساختاري
فاز میانی بستگي به تاريخچه مكانيكي و گرمایی الياف دارد و بهنظر
ميرسد ،خواص مكانيكي الياف ،بيشتر تحت تأثير فاز میانی قرار دارد تا
نواحي بلوري يا کام ً
ال بيشکل [ .]23،24پژوهشگران مختلف جزئیات
ساختاری فاز میانی را بهویژه در محصوالت كشيده شده مانند الياف و
فیلمهای پلی(اتیلنترفتاالت) در زیر دماي انتقال شيشهاي گزارش کردهاند
[ .]26-31در ميان اين مطالعات ،همه پژوهشگران توافق نظر دارند که
(اتيلن ترفتاالت) در دمای کمتر از دماي انتقال
با كشش نمونههاي پلي 
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شيشهاي (کشش سرد) ،حالت ساختاري میانی غيربلوري اما آرايشيافتـه
با نظم شبهبلوری حاصل ميشود كه حالتی واسطهاي براي تبلور است و
در نهايت آرايشيافتگيهاي زنجيري كاملي را به حالت شکلشناسی
بلوري با ثبات ابعادي زیاد حاصل ميسازد [.]32
زنجیرهای آرایشیافته در ساختار میانی ،در دماهای کمتر از دمای
انتقال شیشهای پایدارند .مقدار پایداری آنها به دمای کشش و مقدار تنش
درونی آنها ،بستگی دارد .ساختار میانی به بارگذاری مکانیکی و عملیات
گرمایی ،حساس است و با افزایش دما به بیش از دمای انتقال شیشهای،
بهشدت ناپایدار میشود .در دماهای بیش از دمای انتقال شیشهای،
بسته به نحوه قرارگیری نمونه ،ممکن است فرایندهایی چون استراحت
مولکولی یا تبلور در آن اتفاق بیفتد [ .]31تبلور زنجیرهای آرایشیافته
در ساختار میانی ،از دو دیدگاه ترمودینامیکی و سینتیکی قابل بررسی
است [.]33
اتيلن ترفتاالت) عملآوری شده با كربن
بررسي ساختار پلي( 
دياكسيد ابربحراني بهطور عمده روي پودر ،پارچه و فيلم انجام
شده و پژوهشهای انجام شده روي الياف بسيار كمتر است [.]5-7
در میان تمام مطالعاتی که انجام شده ،مطالعه دقیقی روی تغییرات
اتیلن ترفتاالت) و بهویژه تغییرات
ساختاری ایجاد شده در الیاف پلی( 
ایجاد شده در ساختار میانی آنها انجام نشده است .از طرف دیگر،
بهخوبی مشخص شده است که نحوه قرارگرفتن نمونه در حالل و
عملیات گرمایی ،روی تغییرات ساختاری آنها مؤثر است .مطالعات
پیشین مؤلفان [ ]34-36نشان داد ،با كشش نمونههاي پلي(اتيلن
ترفتاالت) در دمای کمتر از دماي انتقال شيشهاي (کشش سرد) ،حالت
غيربلوري نظمیافتهای حاصل میشود كه يك پیشماده براي تبلور
است .همچنین مالحظه شد ،در دماهای کمتر از دمای انتقال شیشهای،
با در نظرگرفتن نسبت كشش يكسان در نمونهها در دماهاي  23و
 ،68°Cپلیمرهای زیر كشش در دماي  23°Cبه مقدار قابل توجهي
آرايشيافتهتر از مولكولهاي كشيده شده در دماي  68°Cهستند .از
طرف دیگر ،هیچ نشانهای از وجود ساختار میانی در نمونههایی که
در دمای ( 100°Cکشش گرم) کشیده شدهاند ،مالحظه نشد [.]34
بنابراین میتوان انتظار داشت ،بیشترین ساختار میانی در نمونههایی
تشکیلشود که در دمای محیط ( )23°Cزیر کشش قرار گرفتهاند.
بر اساس مطالعات انجام شده ايـن سؤال مطرح شد كه کربن
دیاکسید ابربحرانی چگونه ساختارهای میانی ایجاد شده را در الیاف
(اتيلن ترفتاالت) و نیز الیافی كه در دماي محيط با نسبتهاي
 POYپلي 
مختلف كشش كشيده شدهاند ،تحریک میکند .افزون بر این،نقش تنش
در این انتقال ساختار چگونه است .از این رو ،ابتدا نمونهها در معرض
کربن دیاکسید ابربحرانی قرار داده شدند .سپس ،تحلیل ساختاری آنها
368

با استفاده از روشهايي چون گرماسنجي پويشي تفاضلي ،طيفسنجي
زیرقرمز تبدیل فوریه ،اندازهگیری ضریب شکست مضاعف و بررسی
خواص مکانیکی انجام شد.
ساختار میانی نقش بسيار مهمي را در شكلگيري و توسعه ساختار
نهايي الیاف ايفا کرده و شناخت هرچه بيشتر ريزساختار الياف ،به
بهبود فرايند توليد برای توليد الياف با خواص متنوعتر و بهتر ،كمك
ميكند ،همچنين ،با توجه به امکان كاربردهاي متعدد سيال ابربحراني
در فرايندهاي مختلف پلیمرها ،شناخت بيشتر ساختار میانی و واسطهاي
الياف ،كه بيشتر با كشش سرد الياف حاصل ميشوند و تغييرات ايجاد
شده در آنها بر اثر عملکردن الياف با سيال ابربحراني ،حائز اهميت است.
بهطور خالصه میتوان گفت ،نکات برجستهای که تا به حال به آنها
اشاره نشده است و در این پژوهش مطالعه شدند ،عبارتاند از:
 -1بررسی اثر کربن دیاکسید ابربحرانی روی تغییرات ساختاری و
بهویژه ساختار میانی الیاف  POYپلی(اتیلن ترفتاالت) و نیز الیاف کشیده
شده در دمای محیط،
 -2بررسی اثر تنش بر انتقاالت ساختاری بهویژه ساختار میانی نمونههای
در معرض سیال ابربحرانی،
 -3همانطور که اشاره شد ،ساختارهاي میانی در الياف پلي(اتيلن
ترفتاالت) كه زیر كشش سرد قرار گرفتند ،بهشدت نسبت به
بارگذاریهاي مكانيكي و گرمایی حساساند و بر اثر اين بارگذاریها،
فرايندهايي از قبيل تبلور و استراحت مولكولي در آنها مشاهده ميشود.
به عبارت ديگر ميتوان گفت ،فاز میانی از نظر ترموديناميكي ،داراي
وضعيت نيمهپايداری است .بنابراین با داشتن انرژي فعالسازي ممكن
است ،وارد فاز بلوري شود یا اینکه در اثر آسایش به نواحی بیشکل
بپيوندد .يكي ديگر از اهداف اين پژوهش بررسي اين موضوع است
كه آيا عملکردن الياف پلي(اتيلن ترفتاالت) كه زیر كشش سرد قرار
گرفتهاند و با كربن دياكسيد ابربحراني عملآوری شدند ،ميتواند چنين
تغييراتي را در الياف ايجاد كند؟

تجربي
مواد

الیاف مطالعه شده در این پژوهش ،نخ پلی(اتیلن ترفتاالت) با قطر
 23°Cو تعداد  50رشته است که از شرکت زاگرس اصفهان تهیه شد.
این الیاف ،با ماشین کشش  Zincerمدل  520-2در دمای  23°Cو
رطوبت نسبی  28درصد با نسبتهای مختلف کشش ( 1/8 ،1/6و ،)2
کشیده شدند تا مقادیر مختلف ساختار میانی در آنها تشکیل شود.
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سپس ،الیاف کشیده شده در دمای محیط ،در معرض کربن دیاکسید
ابربحرانی قرار گرفتند.
دستگاهها و روش ها
تهیه نمونهها

عملآوری نمونهها بـا کربن دیاکسید ابربحرانی به کمک دستگاه
،AF (M); SITEC-SieberEngineering, Switzerland 101-300
انجام شد .طرح کلی دستگاه کربن دیاکسید ابربحرانی در شکل 1
نشان داده شده است .همانطور که دیده میشود ،کربن دیاکسید
خروجی از تانک  CO2پس از عبور از واحد خنککننده مایع شده و
وارد پمپ میشود .پمپ  ،CO2کربن دیاکسید مایع را به فشار مدنظر
میرساند و آن را وارد مخزن استخراج میکند .دمای مخزن استخراج
با حمام آب گرم تا دمای مدنظر کنترل میشود .همچنین ،فشار مخزن
استخراج نیز با شیر کنترل فشار در فشار مدنظر کنترل میشود.
نمونهها در دو شرایط زیر تنش و بدون تنش در معرض سیال
قرار گرفتند .بدین منظور ،یک مجموعه از نمونهها بهطور آزاد درون
کیسههایی قرار گرفتند و در داخل دستگاه گذاشته شدند (نمونههای
بدون تنش) و مجموعهای دیگر از نمونهها به دور یک نگهدارنده فلزی
به طول  25 cmپیچیده شده و درون دستگاه ثابت شدند (نمونههای
زیر تنش) .تمام نمونهها بهطور همزمان ،در دمای  80°Cو فشار
 220 barبهمدت  150 minدر معرض سیال ابربحرانی قرار گرفتند.
پس از گذشت این مدت زمان ،برای جلوگیری از تشکیل حباب و
اسفنج در نمونهها ،فشار دستگاه در دمای ثابت و با سرعت ثابت در
مدت زمان  3 hتا فشار اتمسفر کاهش یافت .مشخصات نمونههای
مختلف در جدول  1آمده است.

شکل  -1طرح کلی دستگاه کربن دیاکسید ابربحرانی (نمونه در
مخزن استخراج قرار میگیرد).

برای اطمینان از خروج نسبی کربن دیاکسید ،نمونهها یک هفته
پس از قرارگرفتن در معرض سیال ابربحرانی ،مطالعه و بررسی
شدند .در نهایت ،با استفاده از روشهای گرماسنجی پویشی تفاضلی و
طیفسنجی زیرقرمز تبدیل فوریه ،تغییرات ساختاری ایجاد شده در
آنها مطالعه شد.
برای بررسی رفتار گرمایی نمونههای مختلف ،دستگاه DSC
مدل  TA2010بهکار گرفته شد .در هر آزمون ،وزن نمونهها حدود
 4/5 mgدرنظر گرفته شد .پویش گرمایی ،از دمای محیط تا دمای
 350°Cبا سرعت ثابت  10°C /minدر جو نیتروژن انجام شد .برای
بررسی راحتتر ،در هر دمانگاشت ،منحنیها بهطور عمودی جابهجا
شدند .تغییرات صورتبندی زنجیرهای پلیمری در نمونههای مختلف
با استفاده از دستگاه  NICOLET Nexus 670با وضوح  4 cm-1انجام شد.
نمونههای الیاف به طولهای ریز بریده شدند و پس از مخلوطشدن
با پتاسیم برمید به شکل قرص درآمده و در محل ویژه در دستگاه،
قرار داده شدند.
برای تجزیه و تحلیل منحنیها و محاسبه سطح زیر قلههای مدنظر،
و

جدول  -1مشخصات نمونهها.
کد نمونه

نسبت
کشش

دمای کشش
()°C

قرارگرفتن در
معرض سیال

اعمال
تنش

POY

-

-

-

-

D1

1/6

23

-

-

D2

1/8

23

-

-

D3

2

23

-

-

ESPOY

-

-

Ö

Ö

ESD1

1/6

23

Ö

Ö

ESD2

1/8

23

Ö

Ö

ESD3

2

23

Ö

Ö

ERPOY

-

-

Ö

-

ERD1

1/6

23

Ö

-

ERD2

1/8

23

Ö

-

ERD3

2

23

Ö

-
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از نرمافزار  Omnicاستفاده شد.
اندازهگیری ضریب شکست مضاعف الیاف با میکروسکوپ نور
قطبنده  Zeissمجهز به قطبنده و تجزیهگر عمود بر هم و جبرانکننده
خمشونده ( )tilting compensatorدرجه سیام اندازهگیری شد .برای
هر نمونه متوسط  20اندازهگیری گزارش شده است.
برای اندازهگیری خواص مکانیکی نمونهها ،از دستگاه FAFEGRAPH
استفاده شد .اساس این دستگاه مطابق استانداردهای  DIN 51221و
 53816و  ISO 5079است .خواص مکانیکی نمونهها در شرایط
استاندارد در دمای  24°Cو رطوبت نسبی  52%اندازهگیری شد .مقدار
کشش اعمال شده به الیاف  ،0/5 cN/texفاصله میان فکها  20 mmو
سرعت حرکت فک متحرک  20 mm/minدرنظر گرفته شد .برای هر
نمونه ،متوسط  30اندازهگیری گزارش شد.

نتایج و بحث

پلی(اتیلن
در شکل  2منحنیهای گرماسنجی پویشی تفاضلی الیاف
ترفتاالت) پیش و پس از عملآوری با سیال ابربحرانی نشان داده شده
است .مالحظه میشود ،شکل کلی منحنیهای گرماسنجی پویشی
تفاضلی در نمونههای قرار گرفته در معرض سیال ابربحرانی در هر دو
شرایط (با تنش و بدون تنش) یکسان است .در هر دو منحنی ،نمونهها
قله تبلور پهنی را نشان میدهند که محدوده تبلور در نمونههایی که با
تنش و بدون آن در معرض سیال ابربحرانی قرار گرفتند ،تقریب ًا یکسان
است .در هر دو حالت ،این ناحیه نسبت به پیش از قرارگرفتن نمونه
در معرض سیال ابربحرانی ،به سمت دماهای کمتر انتقال یافته است .با
شکل  2نتایج زیر حاصل میشود:

مشاهده
 -1الیاف  POYدارای نواحی تبلور و انتقال شیشهای مجزایی هستند،
درحالیکه پس از قرارگرفتن در معرض سیال ابربحرانی این نواحی با
یکدیگر همپوشانی کرده و تفکیکناشدنی هستند.
 -2قلههای تبلور در الیاف کشیده شده در دمای محیط پس از قرارگرفتن
در معرض سیال ابربحرانی پهنتر میشوند ،به نحویکه این نمونهها
فقط یک قله تبلور پهن را نشان میدهند.
 -3با افزایش نسبت کشش در نمونههای اولیه ،دمای شروع تبلور
به سمت دماهای کمتر انتقال مییابد .دلیل این موضوع را میتوان
با استفاده از آرایشیافتگی الیاف توضیح داد .میتوان گفت ،کشش
الیاف پلی(اتیلن ترفتاالت) منجر به افزایش آرایشیافتگی زنجیرها و
درشتمولکولها در راستای کشش اعمال شده میشود .افزایش مقدار
آرایشیافتگی درشتمولکولها منجر به کاهش آنتروپی مورد نیاز
370

برای تبلور آنها شده و در نتیجه سرعت تشکیل هسته افزایش مییابد.
بدین ترتیب ،زنجیرهای آرایشیافته بهراحتی وارد فاز بلوری شده و
در نتیجه دمای شروع تبلور در نمونههای کشیده شده کاهش مییابد.
گرمای تبلور نمونههای مختلف با اندازهگیری سطح زیر قلههای تبلور
محاسبه و در شکل  3نشان داده شده است.
همانطور که مالحظه میشود ،نمونه  POYنسبت به نمونههای
کشیده شده در دمای محیط ،از گرمای تبلور بیشتری برخوردار است.
همچنین با افزایش نسبت کشش در نمونههای کشیده شده ،گرمای
تبلور نمونهها کاهش مییابد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،کشش
نمونهها در دمای محیط و نیز افزایش نسبت کشش در نمونهها ،منجر
به افزایش تبلور آنها میشود .در این راستا  Wellenو همکاران []37
گزارش کردهاند که کاهش گرمای تبلور در منحنیهای گرماسنجی
پویشی تفاضلی نمونهها ،نشاندهنده افزایش تبلور در آنهاست .همچنین
مالحظه میشود ،قرارگرفتن نمونهها در معرض سیال ابربحرانی منجر
به کاهش گرمای تبلور آنها میشود .بنابراین ،در شرایط انجام شده
در این پژوهش ،سیال ابربحرانی منجر به افزایش تبلور در نمونههایی
میشود که در معرض آن قرار گرفتهاند .علت افزایش تبلور نمونهها

شکل  -2منحنی  DSCالیاف  POYو نمونههای کشیده شده در دمای
محیط و نیز منحنیهای  DSCنمونههای عملآوری شده با سیال
ابربحرانی در دو شرایط با تنش و بدون آن (کدهای استفاده شده در این
شکل ،در جدول  1توضیح داده شدهاند).
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شکل  -3گرمای تبلور حاصل از منحنیهای گرماسنجی پویشی تفاضلی
نمونههای مختلف در برابر نسبت کشش.
پس از قرارگرفتن در معرض سیال ابربحرانی را میتوان چنین توضیح
داد که جذب مولکولهای کربن دیاکسید به وسیله زنجیرهای پلیمری
منجر به کاهش برهمکنش میان زنجیرها شده و در نتیجه جابهجایی
زنجیرها روی یکدیگر آسان میشود .بدین ترتیب ،کربن دیاکسید
ابربحرانی میتواند همانند نرمکننده موقت منجر به کاهش دمای انتقال
نمونه شود [.]15

شیشهای
کاهش دمای انتقال شیشهای الیاف قرار گرفته در معرض سیال
ابربحرانی ،منجر به افزایش تحرک زنجیرهای پلی(اتیلن ترفتاالت)
در نواحی بیشکل میشود .در نتیجه این فرایند ،زنجیرهای مولکولی
نواحی بیشکل بهگونهای خودآرایی میکنند که دارای نظم مولکولی
بیشتر و انرژی آزاد کمتری باشند .بدین ترتیب ،فرایند تبلور در آنها
تسهیل شده و دمای تبلور ( )TCنمونهها کاهش مییابد .در این زمینه
 Zhongو همکاران [ ]38گزارش کردهاند که عملکردن پلی(اتیلن
ترفتاالت) با کربن دیاکسید در فشار زیاد منجر به کاهش دمای
انتقال شیشهای به کمتر از دمای محیط شده و در نتیجه پلیمر در
دمای محیط متبلور میشود .آنها گزارش کردهاند که با افزایش فشار
(اتیلن ترفتاالت) به
کربن دیاکسید ،دمای شروع تبلور فیلمهای پلی 
مقدار قابل توجهی کاهش مییابد .نکته شایان توجه دیگر در شکل3
این است که کاهش گرمای تبلور در نمونه  POYپس از اینکه در
معرض سیال قرار میگیرد ،بسیار قابل مالحظهتر از سایر نمونههاست.
بنابراین میتوان گفت ،سیال ابربحرانی دارای نقش بیشتری در افزایش

تبلور نمونه  POYدر مقایسه با نمونههای کشیده شده در دمای محیط
است .نکته قابل توجه دیگر در شکل مزبور این است که تنش اعمال
شده به نمونهها در سیال ابربحرانی ،روی گرمای تبلور آنها مؤثر است.
نمونههایی که زیر تنش عملآوری شدند ،در مقایسه با نمونههایی
که در شرایط مشابه و بدون تنش در معرض سیال ابربحرانی قرار
گرفتهاند ،گرمای تبلور کمتری دارند .بدین ترتیب میتوان گفت ،در
شرایط یکسان ،قراردادن نمونهها زیر تنش در معرض سیال ابربحرانی
منجر به تکامل بیشتر بلورهایی که از قبل در نمونهها وجود داشته است،
شده یا اینکه منجر به تشکیل بلورهای جدید بیشتری در آنها میشود.
در شکل  2مالحظه میشود ،در منحنیهای گرماسنجی پویشی
تفاضلی نمونههایی که در معرض سیال ابربحرانی قرار گرفتند ،یک قله
ذوب ثانویه در دمای حدود  135°Cمشاهده میشود که در مقایسه با
قله ذوب اولیه کوچکتر است .در واقع برای الیاف پلی(اتیلنترفتاالت)
که در معرض سیال ابربحرانی قرار گرفتند ،دو قله ذوب در منحنیهای
گرماسنجی پویشی تفاضلی مشاهده میشود .اولین قله ذوب در محدوده
دمایی 210-270°Cمالحظه میشود .این قله به ذوبشدن بلورهای
اولیهای مربوط میشود که حین فرایندهای کشش یا قرارگرفتن نمونهها
در معرض سیال ابربحرانی توسعه یافتهاند .قله ذوب دوم که در مقایسه
با قله ذوب اول کوچکتر است و در محدوده دمایی 130-140°C
مالحظه میشود ،به ذوبشدن بلورهای ثانویهای مربوط میشود که
حین عملكردن با سیال ابربحرانی در نمونهها تشکیل شدهاند.
مشاهده دو قله گرماگیر ذوب نشاندهنده وجود دو شکلشناسی
مختلف در نمونه است .از آنجا که دمای ذوب بلورها بهشدت به
ضخامت آنها بستگی دارد ،بنابراین دمای ذوب کمتر بلورهای ثانویه
در مقایسه با بلورهای اولیه نشاندهنده ضخامت کمتر آنها نسبت
به بلورهای اولیه است .بنابراین میتوان گفت ،بلورهای ثانویه،
ناقص هستند و اندازهکوچکتری در مقایسه با بلورهای اولیه دارند.
زمانیکه الیاف پلی(اتیلنترفتاالت) در معرض سیال ابربحرانی قرار
میگیرند ،ممکن است که بعضی از زنجیرهای پلیمری در نواحی
ساختار میانی شل شده و دچار آسایش شوند .این زنجیرهای پلیمری
به همراه زنجیرهای کشیده شده در نواحی بیشکل قابلیت تشکیل
بلورهای ثانویه با اندازه کوچک را در سطح و در بین بلورهای اولیه
دارند .سایر پژوهشگران وجود قله گرماگیر ثانویه را در منحنی
گرماسنجی پویشی تفاضلی پلی(اتیلن ترفتاالت) قرار گرفته در
عملآوری گرمایی ،گزارش کردهاند [.]39
شکل  4بلورهای ثانویه ناقص در منحنیهای گرماسنجی پویشی
تفاضلی را در نمونههایی نشان میدهد که با تنش و بدون آن در
معرض سیال ابربحرانی قرار گرفتهاند .همانطورکه در این شکل
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مالحظه میشود ،بلورهای ناقص در نمونههای کشیده شدهای که
بدون تنش در معرض سیال ابربحرانی قرار گرفتهاند ،در مقایسه با
نمونههای مشابهی که زیر تنش عملآوری شدهاند ،از مقادیر بیشینه
دمای ذوب بیشتری برخوردارند .درحالی که در الیاف  ،POYعمل
کردن با سیال ابربحرانی زیر تنش منجر به افزایش بیشتر بیشینه دمای
ذوب بلورهای ثانویه ناقص میشود .بنابراین بهنظر میرسد ،قراردادن
نمونههای کشیده شده بدون تنش در معرض سیال ابربحرانی ،منجر
به تشکیل بلورهای ثانویه ناقص با ضخامت بیشتر در آنها میشود،
در مقایسه با نمونههای مشابهی که زیر تنش عملآوری شدند .این
حالی است که در الیاف  ،POYروندی معکوس مشاهده میشود و
در 
نمونههایی که زیر تنش در معرض سیال ابربحرانی قرار گرفتهاند،
در مقایسه با نمونههایی که بدون تنش عملآوری شدند ،ضخامت
بلورهای ثانویه ناقص بیشتری دارند .شاید علت این موضوع را بتوان
به آرایشیافتگی مولکولی کمتر الیاف  POYو نیز مقادیر ساختار
میانی کمتر در این نمونه در مقایسه با نمونههای کشیده شده در
دمای محیط ،نسبت داد .بدین ترتیب میتوان گفت ،اعمال تنش
به نمونههایی که در معرض سیال ابربحرانی قرار گرفتهاند ،روی
بلورهای ناقص تشکیل شده در نواحی بیشکل آنها مؤثر است .در

مجموع در نمونههایی که بدون تنش عملآوری شدند ،در مقایسه با
نمونههایی که در شرایط یکسان و با تنش در معرض سیال ابربحرانی
قرار گرفتند ،بلورهای ثانویه ناقص با ضخامت بیشتری تشکیل شده
است.
برای مطالعه کمی تغییرات ساختاری نمونههای مختلف ،از طیفسنجی
زیرقرمز تبدیل فوریه استفاده شده است .صورتبندي مولكولي نقش
(اتيلن ترفتاالت)
بسيار مهمي در تعيين ساختار و درجه تبلور الياف پلي 
دارد .به عنوان مثال مهمترين تفاوت ميان مناطق بلوري و بیشکل ،بـه
صورتبندي واحدهاي اتيلن گليكول در زنجیر پلی(اتیلن ترفتاالت)
مربوط است و چرخش حول پيوند کربن  -کربن ميتواند به شكل
صورتبنديهاي گوش و ترانس وجود داشته باشد .زنجیرهای پلیمری
کشیده شده دارای صورتبندی ترانس و زنجیرهای مولکولی درهمرفته و
نامنظم یا تاخورده دارای صورتبندی گوش هستند.
نوارهای جذبی در عدد موجی  973 cm-1به حرکت کششی O-CH2
صورتبندی ترانس در بخش اتیلن گلیکول مربوط شده و به عنوان
معیاری از مقدار آن درنظر گرفته میشود .قله جذب در عدد موجی
 898 cm-1به حرکت جنبشی  CH2صورتبندی گوش نسبت داده
شده و سطح زیر قله آن به عنوان اندازهای از مقدار صورتبندی گوش
درنظر گرفته میشود .از آنجا که قله جذبی در عدد موجی 793 cm-1

شکل -4بلورهای ثانویه ناقص در منحنیهای  DSCنمونههای
قرار گرفته در معرض سیال ابربحرانی با تنش و بدون آن (کدهای
استفادهشده در این شکل ،در جدول  1توضیح داده شدهاند).

شکل  -5طیف نرمال شده زیرقرمز تبدیل فوریه نمونههای مختلف پیش
و پس از قرارگرفتن در معرض سیال ابربحرانی (کدهای استفادهشده در
این شکل ،در جدول  1توضیح داده شدهاند).
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به صورتبندیهای گوش و ترانس حساس نیست ،بنابراین برای
نرمالکردن طیفها نسبت به ضخامت نمونهها ،به عنوان نوار مرجع
درنظر گرفته میشود [ .]40در این پژوهش ،تمام طیفها نسبت به قله
جذب در عدد موجی  793 cm-1نرمال شده و سطح زیر قلههای جذب
در عددهای موجی  898و  973 cm-1به ترتیب به عنوان اندازهای از
مقدار صورتبندیهای گوش و ترانس درنظر گرفته شدهاند .طیف
نرمال شده زیرقرمز تبدیل فوریه نمونههای مختلف در محدوده عدد
موجی  760-1030 cm-1در شکل  5نشان داده شده است.
درصد تبلور بهدست آمده از منحنی گرماسنجی پویشی تفاضلی
نشاندهنده مقدار صورتبندی ترانس در نواحی بلوری نمونه است.
از طرف دیگر ،مقدار ایزومر ترانس که به وسیله طیفسنجی FTIR
حاصل میشود ،نشاندهنده مقدار صورتبندی ترانس در نواحی
بلوری و بیشکل است .بنابراین بهنظر میرسد ،اختالف این دو
مقدار میتواند به عنوان معیاری از مقدار زنجیرهای کشیده شده در
نواحی بیشکل درنظر گرفته شود .از این رو در پژوهش حاضر،
طیف  FTIRنمونههای مختلف (پیش و پس از قرارگرفتن در معرض
سیال ابربحرانی زیر تنش و بدون تنش) بررسی و در هر مورد مقدار
صورتبندی ترانس نمونهها با استفاده از معادله ( )1محاسبه شد:
A 973
× 100
A 973 + A 898

			
()1

= Trt

در معادله ( Trt ،)1مقدار صورتبندی ترانس موجود در نواحی
بلوری و بیشکل نمونه است A973 .و  A898بـه ترتیب سطح زیر
قلههای جذب در عددهای موجی 973و  898 cm-1است .درصد
تبلور نمونههای مختلف ،با استفاده از منحنیهای گرماسنجی پویشی
تفاضلی هر نمونه به کمک معادله ( )2محاسبه شد:
∆H f 1 + ∆H f 2 − ∆H C
× 100
∆H 0f

()2

در این معادله ∆H C ،گرمای تبلور ∆H f 1 ،و  ∆H f 2به ترتیب گرماهای
ذوب بلورهای ناقص و بلورهای کامل و  ∆H 0fگرمای ذوب پلیمر
کام ً
ال بلوری است .مقدار  ∆H 0fبرای پلی(اتیلنترفتاالت)140 J/g ،
درنظر گرفته شده است [.]21
ذکر این نکته ضروری است که در اثر پویش گرمایی در دستگاه
 ،DSCاحتمال تبلور جدید در نمونهها وجود دارد .در چنین حالتی
آنتالپی ذوب ،شامل آنتالپی ذوب بلورهای اولیه ماده و آنهایی است
که حین پویش گرمایی در نمونهها بهوجود آمده است .بنابراین
برای محاسبه درصد تبلور نمونهها با استفاده از معادله ( ،)2باید
گرمای تبلور نمونهها )  (∆Hاز گرمای ذوب )  (∆H fآنها کم شود.
مقادیر صورتبندی ترانس در نواحی بلوری ( ،)TrCصورتبندی
ترانس در نواحی بیشکل ( )Treو نیز صورتبندی گوش در نواحی
C

جدول - 2مقادیر صورتبندیهای ترانس و گوش در نمونههای مختلف.
نمونهها

اولیه

قرار گرفته در معرض سیال ابربحرانی
با تنش

قرار گرفته در معرض سیال ابربحرانی
بدون تنش

کد نمونهها

= XC %

صورتبندی گوش

صورتبندی ترانس
)Trt (%

)TrC (%

)Tre (%

POY

58

16

42

42

D1

75

23

52

25

D2

81

28

53

19

D3

86

29

57

14

ESPOY

74

34

40

26

ESD1

82

37

45

18

ESD2
ESD3

86

38

48

14

89

43

46

11

ERPOY

70

25

45

30

ERD1

78

30

48

22

ERD2

81

32

49

19

ERD3

85

35

50

15
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ی ترانس نمونههای مختلف در برابر
شکل  -6مقایسه مقادیر صورتبند 
نسبت کشش (شکل اصلی) و مقادیر زنجیرهای کشیده شده در نواحی
بیشکل نمونهها در برابر نسبت کشش (شکل قرار گرفته در گوشه
چپ شکل اصلی).
بیشکل ( )Gبرای نمونههای مختلف محاسبه شده و نتایج آن در
جدول  2و شکل  6نشان داده شده است.
در جدول  Trt ،2نشاندهنده درصد کلی ایزومر ترانس در نمونههاست
که با استفاده از معادله ( )1محاسبه شده است TrC .نشاندهنده درصد
ایزومر ترانس در نواحی بلوری است که با استفاده از منحنیهای DSC
بهدست آمده است (معادله  Tre .)2اختالف میان این دو مقدار بوده که
نشاندهنده تخمینی از مقدار زنجیرهای کشیده شده در نواحی بیشکل
است G .نشاندهنده درصد صورتبندی گوش در نمونههاست.
نکتهای که در اینجا باید درنظر گرفته شود ،این است که نمونه بیشکل
پلی(اتیلن ترفتاالت) دارای حدود  14درصد ایزومر ترانس در نواحی
بیشکل خود است [ .]40در جدول  2مالحظه میشود ،با اعمال کشش
سرد به الیاف  POYو نیز با افزایش نسبت کشش ،مقدار کلی ایزومر
ترانس در نمونهها افزایش مییابد که نشاندهنده افزایش آرایشیافتگی
زنجیرهای مولکولی در نمونههای کشیده شده در دمای محیط است.
همچنین نتایج این جدول نشان میدهد ،کشش سرد و افزایش نسبت
کشش در نمونهها ،درصد ایزومر ترانس مربوط به زنجیرهای کشیده
شده در نواحی بیشکل ( )Treرا افزایش داده و منجر به کاهش مقدار
صورتبندی گوش ( )Gدر این نواحی میشود .بدین ترتیب میتوان
(اتیلن ترفتاالت) در دمای محیط
نتیجه گرفت ،هنگامی که الیاف پلی 
374

کشیده میشوند ،نظم و آرایشیافتگی درشتمولکولها و زنجیرهای
پلیمری در جهت کشش افزایش مییابد و این افزایش آرایشیافتگی از
دو راه زیر منجر به انتقال صورتبندی گوش به ترانس میشود:
 -1بعضی از زنجیرها در نواحی بیشکل ،بهشدت کشیده شده و به
ساختار میانی میپیوندند.
 -2با افزایش نسبت کشش در نمونهها ،زنجیرهای مولکولی در نواحی
بیشکل آرایشیافتهتر میشوند .در این حالت ،آرایشیافتگی
زنجیرها آنقدر مناسب است که برخی از زنجیرها در نواحی
بیشکل ،امکان انتقال به نواحی بلوری را مییابند .بنابراین ،افزایش
نسبت کشش منجر به پیشرفت فرایند تبلور شده و در نتیجه مقدار
صورتبندی گوش در نمونهها کاهشمییابد .افزایش درجه تبلور
نمونهها با افزایش نسبت کشش بهخوبی به کمک نتایج DSC
(جدول  ،)2تأیید میشود.
(اتیلن ترفتاالت)
بدین ترتیب میتوان چنین نتیجه گرفت ،کشش الیاف پلی 
در دمای محیط منجر به تشکیل ساختار میانی در نمونهها شده و با افزایش
نسبت کشش ،ساختار میانی و بلورهای بیشتری در نمونههای کشیده شده
تشکیل میشود .این نتایج بهخوبی با نتایج ارائه شده در منابع سازگار
است و تأیید میکند که ساختار میانی حین کشش نمونههای پلی(اتیلن
ترفتاالت) در دمای کمتر از دمای انتقال شیشهای ،تشکیل شده و تبلور
القا شده بر اثر ازدیاد طول بهطور عمده در نواحی ساختار میانی اتفاق
میافتد [ .]32اگرچه نتایج بهدست آمده در این بخش بهخوبی ایجاد تبلور
(اتیلن ترفتاالت) نشان میدهد،
بر اثر ازدیاد طول را در نمونههای پلی 
اما درباره چگونگی ساختار بلورهای ایجاد شده و اینکه آیا این بلورها
دارای ساختار زنجیرهای تاخورده ،کشیده شده یا ترکیبی از هر دو هستند،
اطالعاتی را حاصل نمیسازد.
-1
 Koenigو همکاران [ ]41قله جذب در عدد موجی  998 cmرا به
تاخوردگی منظم زنجیرهای بلوری نسبت داده و سطح زیر این قله را
معیاری از مقدار زنجیرهای تاخورده منظم در نواحی بلوری دانستهاند.
شکل  5نشان میدهد ،در الیافی که در این پژوهش و در

همانطور که
شرایط گفته شده مطالعه شدند ،قله جذبی در عدد موجی998 cm-1
مشاهده نشده است .بنابراین ،اظهار نظر درباره بود یا نبود زنجیرهای
تاخورده منظم در نواحی بلوری الیاف مطالعه شده در این پژوهش
با استفاده از طیفسنجی  ،FTIRامکانپذیر نیست .در این راستا
 Rolandو  ]42[ Sonnenscheinنیز در مطالعه فیلمهای پلی(اتیلن
ترفتاالت) کشیده شده در دمای  85°Cکه با سرعت ثابت کشیده
شدهاند ،هیچ جذبی را در عدد موجی  998 cm-1که به زنجیرهای
تاخورده مربوط شود ،مشاهده نکردند.
بهطور کلی میتوان گفت ،قراردادن نمونهها در معرض سیال
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ابربحرانی (با تنش و بدون آن) مقدار زنجیرهای کشیده شده در ساختار
میانی را از سه روش زیر تحت تأثیر قرار میدهد:
 -1بخشی از زنجیرهای کشیده شده در ساختار میانی وارد نواحی
بلوری شده و منجر به افزایش درصد تبلور نمونهها میشوند.
 -2بخشی از زنجیرهای کشیده شده در ساختار میانی دچار آسایش
شده و به نواحی بیشکل میپیوندند.
 -3آرایشیافتگی زنجیرهای پلیمری در نواحی بیشکل افزایش
مییابد و منجر به انتقال بخشی از آنها به زنجیرهای کشیده شده
در ساختار میانی میشود.
موارد اول و دوم منجر به کاهش مقدار زنجیرهای کشیده شده در
ساختار میانی شده و مورد سوم منجر به افزایش آن میشود .نتایج
جدول  2و شکل  6نشان میدهد ،قرارگرفتن نمونهها در معرض سیال
ابربحرانی مستقل از تنش اعمال شده به آنها ،منجر به کاهش مقدار
زنجیرهای کشیده شده در نواحی بیشکل ( )Treنمونهها در مقایسه با
نمونههای اولیه میشود .بدین ترتیب میتوان گفت ،عملآوری با سیال
ابربحرانی ،سه مورد اشاره شده را به نحوی تغییر میدهد که در مجموع
مقدار ساختار میانی در نمونهها کاهش مییابد.
نکته شایان توجه دیگر که از جدول  2حاصل میشود ،این است
که نمونههایی که بدون تنش در معرض سیال ابربحرانی قرار گرفتهاند،
در مقایسه با نمونههایی که در شرایط مشابه و زیر تنش با این سیال
عملآوری شدند ،مقادیر بیشتری زنجیرهای کشیده شده در نواحی
بیشکل ( )Treدارند .بنابراین بهنظر میرسد ،در شرایط یکسان،
نمونههایی که بدون تنش در معرض سیال ابربحرانی قرار گرفتهاند ،از
مقادیر ساختار میانی بیشتری برخوردارند.
نتایج حاصل از اندازهگیری ضریب شکست مضاعف نمونههای
مختلف و نیز خواص مکانیکی آنها پیش و پس از قرارگرفتن در
معرض سیال ابربحرانی با استفاده از روشهای استاندارد ،استخراج
شده و نتایج آن در مقاله قبل نشان داده شده است [.]36
نتایج نشان میدهد ،با اعمال کشش سرد به الیاف و نیز با ازدیاد نسبت
کشش در نمونهها ،ضریب شکست مضاعف افزایش مییابد .بنابراین
میتوان گفت ،کشش الیاف در دمای محیط و افزایش نسبت کشش
منجر به ازدیاد آرایشیافتگی کلی مولکولها در راستای محور طولی
الیاف میشود .نمونههایی که بدون تنش در معرض سیال ابربحرانی
قرار گرفتند ،ضریب شکست مضاعف کمتری در مقایسه با نمونههای
عملآوری نشده دارند .به عبارت دیگر میتوان گفت ،قرارگرفتن نمونهها
در معرض سیال ابربحرانی بدون تنش منجر به کاهش آرایشیافتگی
زنجیرهای مولکولی در آنها میشود .با توجه به اینکه قرارگرفتن نمونهها
در معرض سیال ابربحرانی منجر به کاهش قابل مالحظه دمای انتقال

شیشهای آنها میشود و نیز با در نظرگرفتن این نکته که ساختار میانی در
دمای بیش از دمای انتقال شیشهای بهشدت ناپایدار است .بنابراین انتظار
میرود ،بسته به نحوه قرارگرفتن نمونهها در سیال ابربحرانی فرایندهایی
چون آسایش مولکولی یا تبلور در آنها اتفاق افتد .نتایج جدول  2نشان
میدهد ،آرایشیافتگی زنجیرهای مولکولی در امتداد محور الیاف در
نمونههایی که زیر تنش در معرض سیال ابربحرانی قرار گرفتهاند ،نیز
افزایش یافته است .بنابراین احتمال میرود ،در این نمونهها بخشی از
زنجیرهای کشیده شده در ساختار میانی وارد نواحی بلوری شده و نیز
بخشی از زنجیرهای نواحی بیشکل ،آرایشیافته و به ساختار میانی
انتقال یافتهاند .در مقابل با کاهش آرایشیافتگی کلی زنجیرها نسبت
به محور طولی الیاف در نمونههایی که بهطور آزاد و بدون تنش با
سیال ابربحرانی عملآوری شدهاند ،میتوان انتظار داشت که بخشی از
ساختار میانی گذار به فاز بیشکل پیوستهاست .به عبارت دیگر میتوان
گفت ،قرارگرفتن نمونهها در معرض سیال ابربحرانی بدون تنش ،منجر
به آزادشدن زنجیرهای مولکولی از تنشهای اعمال شده طی عملیات
قبلی شده و در نهایت منجر به جمعشدگی آنها میشود.
قراردادن نمونهها در معرض سیال ابربحرانی بدون تنش منجر به
کاهش استحکام کششی نمونهها میشود ،در مقایسه با نمونههای
اولیه و نیز نمونههایی که در شرایط مشابه و زیر تنش عملآوری
شدهاند [ .]36در حالت کلی میتوان گفت ،بسته به نحوه قرارگرفتن
نمونهها در معرض سیال ابربحرانی ،افزایش تحرک زنجیرها در
نواحی بیشکل منجر به نوآرایی زنجیرهای کشیده شده در نواحی
بیشکل و ساختار میانی به دو روش زیر شده و بدین ترتیب دو
ساختار متفاوت را در الیاف بهوجود میآورد .بنابراین زمانی که این
الیاف تحت تأثیر آزمونهای مکانیکی قرار میگیرند ،دو رفتار متفاوت
را نشان میدهند:
 -1اگر نمونهها زیر تنش در معرض سیال ابربحرانی قرار گیرند ،دوباره
مرتبشدن زنجیرهای پلیمری در ساختار میانی و تکامل ساختاری
نواحی ،بهطور عمده منجر به انتقال بخشی از زنجیرهای کشیده
شده به درون نواحی بلوری میشود .بدین ترتیب درجه تبلور و
آرایشیافتگی کلی زنجیرهای مولکولی افزایش مییابد .بنابراین
نمونههایی که زیر تنش در معرض سیال ابربحرانی قرار گرفتهاند،
بیشترین استحکام کششی را دارند.
 -2بهنظر میرسد ،قرارگرفتن نمونهها در معرض سیال ابربحرانی
بدون تنش منجر به انتقال بیشتر بخشی از زنجیرهای کشیده شده
در ساختار میانی به نواحی بیشکل شده و نیز منجر به رهاشدن
زنجیرها از تنش اعمال شده در بخشهای قبلی میشود .کاهش
آرایشیافتگی زنجیرها سبب کمشدن مقاومت زنجیرها در برابر
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تغییرشکل کششی میشود و بدین ترتیب استحکام کششی این
نمونهها کاهش مییابد.
ازدیاد طول تا پارگی نمونههایی که زیر تنش در معرض سیال ابربحرانی
قرار گرفتند ،در مقایسه با نمونههای اولیه کاهش یافته و در مقابل
قراردادن نمونهها در معرض سیال ابربحرانی بدون تنش منجر به افزایش
ازدیاد طول تا پارگی نمونهها در مقایسه با نمونههای اولیه میشود [.]36
کاهش ازدیاد طول تا پارگی نمونههایی که زیر تنش با سیال ابربحرانی
عملآوری شدهاند ،با در نظرگرفتن افزایش درجه تبلور و آرایشیافتگی
زنجیرهای پلیمری در این نمونهها منطقی بهنظر میرسد .اما بر اساس
مطالبی که تا به اینجا به آنها اشاره شد ،میتوان گفت ،تغییرات ساختاری
ایجاد شده در نمونههایی که بدون تنش در معرض سیال ابربحرانی قرار
گرفتند ،منجر به تحت تأثیر قراردادن ازدیاد طول تا پارگی این نمونهها
به دو روش مختلف میشود:
 -1کاهش آرایشیافتگی زنجیرهای پلیمری در نمونههایی که
بدون تنش در معرض سیال ابربحرانی قرار گرفتند ،در مقایسه
با نمونههای اولیه ،منجر به کاهش نیروهای جانبی میان زنجیرها
میشود و چگالی درگیریها را در نواحی بیشکل افزایش
میدهد .بدین ترتیب ،زنجیرهای پلیمری در نواحی بیشکل از
آزادی بیشتری برخوردارند و انتظار میرود که بر اثر اعمال نیروی
کششی ،ازدیاد طول تا پارگی نمونهها افزایش یابد.
 -2افزایش مقدار نواحی بلوری در نمونههایی که بدون تنش در معرض
سیال ابربحرانی قرار گرفتهاند ،در مقایسه با نمونههای اولیه ،منجر
به افزایش مقاومت آنها در برابر تغییرشکل کششی و کاهش ازدیاد
طول تا پارگی آنها میشود.
بهنظر میرسد ،کاهش آرایشیافتگی زنجیرهای پلیمری در نمونههایی
که بدون تنش عملآوری شدند ،در مقایسه با افزایش تبلور آنها عامل
مهمتری بوده و در نهایت منجر به افزایش ازدیاد طول تا پارگی این
نمونهها در مقایسه با سایر نمونهها شده است .ازدیاد طول تا پارگی
بیشتر نمونههایی که بدون تنش با سیال ابربحرانی عملآوری شدند،
میتواند نشاندهنده این موضوع باشد که زنجیرهای پلیمری در نواحی
بیشکل این نمونهها بیشتر از سایر نمونههای نرم شدهاند .در مقابل،
کاهش ازدیاد طول تا پارگی نمونههایی که زیر تنش عملآوری شدند،
(جدول  ،)2میتواند نشاندهنده

به همراه افزایش درجه تبلور آنها
افزایش تراکم و بستهبندی زنجیرهای پلیمری و نیز کاهش قابلیت
کشش زنجیرهای بیشکل آنها در مقایسه با نمونههایی باشد که در
شرایط مشابه و بدون تنش در معرض سیال ابربحرانی قرار گرفتهاند.
همچنین نتایج نشان داد ،نمونههایی که زیر تنش در معرض سیال
ابربحرانی قرار گرفتهاند ،مدول یانگ بیشتری دارند ،درحالی که
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نمونههایی که بدون تنش عملآوری شدند ،کمترین مقادیر مدول
یانگ را در مقایسه با سایر نمونهها نشان میدهند [ .]36از آنجا
که مدول الیاف بهشدت تحت تأثیر مقدار آرایشیافتگی زنجیرهای
پلیمری قرار میگیرد ،بنابراین اختالفهای مشاهده شده در مقادیر
مدول یانگ نمونههای مختلف را میتوان با در نظرگرفتن تفاوتهای
موجود در ضریب شکستهای مضاعف آنها توجیه کرد .در حالت
کلی با استفاده از نتایج خواص مکانیکی نمونهها میتوان گفت،
استحکام کششی و مدول یانگ نمونههایی که بدون تنش در معرض
سیال قرار گرفتهاند ،کاهش و در مقابل ازدیاد طول تا پارگی آنها
افزایش مییابد .بنابراین ،قراردادن نمونهها در معرض سیال ابربحرانی
بدون تنش منجر به نرمشدن بیشتر نواحی بیشکل نمونهها و افزایش
انعطافپذیری آنها میشود .مالحظه میشود که تنش اعمال شده به
نمونهها حین قرارگرفتن در معرض سیال ابربحرانی ،روی تغییرات
ساختاری ایجاد شده در آنها مؤثر است و این موضوع میتواند
بهخوبی با نتایج خواص مکانیکی تأیید شود.

نتيجهگيري
الیاف پلی(اتیلن ترفتاالت) با نسبتهای کشش مختلف در دمای
محیط کشیده شدند تا ساختار میانی در آنها ایجاد شود .سپس،
الیاف کشیده شده در دو شرایط با تنش و بدون آن در معرض سیال
ابربحرانی قرار گرفته و تغییرات ساختاری ایجاد شده در آنها مطالعه
شده است .بهطور کلی بر اساس نتایج آزمونهای انجام شده میتوان
گفت ،با اعمال کشش سرد به الیاف  POYو نیز ازدیاد نسبت کشش،
آرایشیافتگی کلی زنجیرها نسبت به محور الیاف افزایش یافته،
قلههای تبلور پهنتر شده و دمای شروع تبلور به سمت دماهای کمتر
(کمتر از دمای انتقال شیشهای) انتقال مییابد .این موضوع ،منجر به
همپوشانی فرایندهای تبلور و انتقال شیشهای در نمونهها میشود.
بنابراین میتوان گفت ،اعمال کشش سرد و افزایش نسبت کشش در
الیاف مطالعه شده در این پژوهش ،منجر به تشکیل نواحی مولکولی
با درجههای متفاوت نظم مولکولی در آنها میشود .همچنین مالحظه
شد ،با ازدیاد نسبت کشش ،درصد تبلور نمونهها افزایش مییابد.
مقایسه درصد صورتبندی ترانس بهدست آمده از طیفسنجی
 FTIRو نیز درصد تبلور حاصل از  DSCنشان داد که با اعمال کشش
سرد و ازدیاد نسبت کشش ،مقدار زنجیرهای کشیده شده در نواحی
بیشکل و در نتیجه آن مقدار ساختار میانی ،افزایش مییابد .همچنین
نتایج این پژوهش نشان داد ،دمای شروع تبلور در نمونهها پس از
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 نحوه قرارگرفتن.نتیجه کاهش مقدار ساختار میانی در نمونهها میشود
نمونه در معرض سیال ابربحرانی روی تغییرات ساختاری ایجاد شده
 نمونههایی که زیر تنش، در مجموع میتوان گفت.در آن مؤثر است
 در مقایسه با نمونههای،در معرض سیال ابربحرانی قرار گرفتند
 درصد تبلور بیشتر و،عملآوری شده در شرایط مشابه و بدون تنش
مقدار ساختار میانی کمتری دارند و بلورهای ثانویه ناقص با ضخامت
.کمتری در نواحی بیشکل این نمونهها تشکیل میشود

 به سمت دماهای کمتر انتقال،قرارگرفتن در معرض سیال ابربحرانی
 به نحوی که فقط یک،مییابد و محدوده تبلور آنها پهنتر میشود
 همچنین درصد تبلور نمونههایی که.قله تبلور پهن را نشان میدهند
 در مقایسه با نمونههای،در معرض سیال ابربحرانی قرار گرفتهاند
 قابل مالحظهترPOY اولیه افزایش یافته و این افزایش تبلور در نمونه
 عملآوری نمونهها با سیال ابربحرانی مستقل از تنش اعمال.است
 منجر به تشکیل بلورهای ثانویه ناقص در آنها شده و نیز،شده به آنها
منجر به کاهش مقدار زنجیرهای کشیده شده در نواحی بیشکل و در
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