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چكيده :در دو روش رايج براي توليد اسفنجهاي بسپاري ،از عاملهاي اسفنجساز شيميايي و فيزيکي استفاده ميشود.
عامل اسفنجساز فيزيکي در فشار و دماي باالتر از شرايط بحراني آن ،تا حدي در بسپار حل شده و در اثر ايجاد
افت فشارسريع يا افزايش دما در مخلوط ،طي سه مرحله هستهگذاري ،رشد و بههمپيوستگي ،ساختار اسفنج شکل ميگيرد.
در مرحله هستهگذاري ،در اثر ايجاد فراسير شدگي ،ناپايداري ترموديناميکي در مخلوط ايجاد شده که موجب تمايل
مولکولهاي حالل براي انتقال فازي از حالت فوقبحراني به حالت گاز در جهت کاهش ناپايداري ميشود.
با غلبه بر سدي از انرژي ،انرژي آزاد سامانه کاهش يافته و هستههاي پايداري از مولکولهاي گاز در حجمهاي آزاد
بين زنجيرهاي بسپار شکل ميگيرند .با نفوذ مولکولهاي گاز به درون هستهها ،رشد و بههم پيوستگي آنها رخ ميدهد
که سرانجام رشد متوقف شده و ساختار اسفنج تثبيت ميشود .با افزايش بازده مرحله هستهگذاري ،تعداد هستههاي
پايدار بيشتري ايجاد شده و ميزان رشد و بههم پيوستگي آنها نيز کاهش مييابد .بنابراين پيشبيني ميزان
هستهگذاري عاملي مهم در کنترل ساختار اسفنجهاي گرمانرم بوده و بررسي مرحله هستهگذاري به کمک نظريههاي
هستهگذاري انجامپذير است .نظريه کالسيک هستهگذاري روش اصلي و اوليه بررسي پديده هستهگذاري
در اسفنجهاي گرمانرم بوده که به دليل ناهمخواني مناسب نتيجههاي آن با نتيجههاي آزمايشگاهي ،اصالحاتي
بر روي آن آنجام شده است .همچنين نظريههاي رقيب ديگري همچون نظريههاي عامليت چگالي و ميدان خودسازگار نيز
بهوجود آمدهاند .هدف اصلي اين مقاله مروري ،بررسي جامع نظريه کالسيک هستهگذاري و اصالحات آن و
بررسي اجمالي ديگر نظريهها در اسفنجهاي گرمانرم است.
واژههاي كليدي :اسفنجهاي گرمانرم؛ هستهگذاري؛ نظريه کالسيک هستهگذاري؛ انتقال فازي درجه اول؛

چگالي سلولي.
KEYWORDS: Thermoplastic foam; Nucleation; Classical nucleation theory; First order phase
transition; Cell density.

مقدمه

اسفنجها موادي هستند که در آنها حفرههاي گازي با استفاده
از زمينهاي( )1چگالتر احاطه شدهاند .نسل اول اسفنجهاي گرمانرم
از چقرمگي و استحکام کمتري نسبت به قطعههاي جامد بسپار
برخوردار بودند که با کنترل اندازه حفرهها در ساختار اسفنج،
*عهده دار مکاتبات
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اين مشکل برطرف شد .در واقع حفرههاي با اندازه کمتر از اندازهاي
بحراني ميتوانند مانع از رشد ترک در توده ماده شوند .درنتيجه
با ايجاد چنين حفرههايي درون ماده ،ميتوان با مصرف ماده کمتر
به قطعههايي با ويژگيهاي مکانيکي قابل قبول دست يافت.
+E-mail: nfamili@modares.ac.ir
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بر اين اساس ،بررسي عاملهاي مؤثر بر اندازه حفره يا سلولهاي
اسفنجهاي گرمانرم مورد توجه قرار گرفت و موجب توليد
اسفنجهاي ميکروسلولي شد و تمايل براي توسعه و توليد
اسفنجهاي نانوسلولي( )1نيز مورد توجه قرار گرفته است [ 4ـ .]1
در دو روش رايج براي توليد اسفنجهاي بسپاري ،از عاملهاي
اسفنجساز شيميايي و فيزيکي استفاده ميشود .به هنگام استفاده
از عامل اسفنجساز شيميايي ،به طور معمول ساختار اسفنجي در اثر
واکنشي شيميايي در بستر بسپار شکل ميگيرد .در حالت اول همانند
اسفنجهاي پلييورتاني ،عامل اسفنجساز شيميايي ،فراوردهي
جانبي واکنش شيميايي اجزاي تشکيل دهنده بسپار بوده که
به صورت گاز توليد ،البهالي زنجيرها محبوس و سبب شکلگيري
ساختار اسفنجي ميشود .در حالتي ديگر همانند ايروژلها( )2و
اسفنجهاي گرماسخت ،ساختار اسفنج در اثر واکنش شيميايي
توليدکننده شبکه سهبعدي اتصاالت عرضي شکل ميگيرد .ولي
عامل اسفنجساز فيزيکي (حالل) در فشار و دماي باالتر از شرايط
بحراني آن ،در بسپار تا حدي حل شده که در اثر ايجاد افت فشار
سريع يا افزايش دما در مخلوط ،طي سه مرحله هستهگذاري ،رشد
و تثبيت ،ساختار اسفنج شکل ميگيرد.
براي توليد اسفنجهاي گرمانرم ،از عامل اسفنجساز فيزيکي
به دو صورت پيوسته( )3و ناپيوسته( )4به ترتيب در اکسترودر و مخزن
تحت فشار استفاده ميشود[ .]1هدف اصلي اين مقاله بررسي و نقد
نظريههاي پيشبيني نرخ هستهگذاري در اسفنجهاي گرمانرم است.
در اثر افتفشار ،فرايند اسفنجشدن طي مراحل هستهگذاري،
رشد ،بههمپيوستگي و تثبيت ساختار صورت ميگيرد .با هستهگذاري
مولکولهاي گاز و شکلگيري هستههاي پايدار ،مولکولهاي گاز
به درون هستهها نفوذ کرده و آنها را رشد ميدهند که موجب
تشکيل حبابها ميشوند .در صورت استمرار مرحله رشد ،حبابها
به هم پيوسته و حفرهها با اندازه بزرگتر را شکل ميدهند.
با کنترل شرايط سينتيکي فرايند از طريق کاهش دما به زير دماي
انتقال شيشهاي مخلوط ،رشد حبابها متوقف و ساختار تثبيت
ميشود [ 9ـ  .]5ساختار نهايي اسفنج متأثر از اندازه ،چگالي ،توزيع
اندازه ،چگونگي پخش و ميزان بهمپيوستگي سلولها است.
با افزايش بازده مرحله هستهگذاري ،مقدار زيادتري از مولکولهاي

گاز صرف توليد هسته شده ،امکان رشد و بههمپيوستگي سلولها
کاهش يافته و چگالي و اندازه سلولها در ساختار نهايي به ترتيب
افزايش و کاهش مييابند .درنتيجه اين مرحله عاملي کنترل کننده
در ساختار نهايي اسفنج است و شناخت و بررسي نظريههاي
هستهگذاري و پي بردن به نقاط قوت و ضعف آنها کمک شاياني
به کنترل ساختار نهايي اسفنجهاي گرمانرم ميکند[.]11
در متون علمي ،ساز و کار پديده هستهگذاري در اسفنجهاي
گرمانرم ،با نظريههاي هستهگذاري که براي توصيف هستهگذاري
در فرايندهاي انتقال فازي درجه اولي( )5همچون تبلور و جوشش
هستند ،مورد بررسي قرار ميگيرد .در اين فرايندها با روي دادن
فراسير در سامانه و ايجاد اختالف پتانسيل شيميايي ،مولکولها
به صورت موضعي کنار يکديگر قرار گرفته و نوساني از چگالي و
انرژي ايجاد ميشود .در صورت غلبه بر سد انرژي هستهگذاري،
انرژي آزاد سامانه کاهش يافته و ناحيههاي پايداري از فاز جديد
در فاز اوليه شکل گرفته و هستهگذاري و سرانجام انتقال فاز
رخ ميدهد .در علم ترموديناميک اين پديده با دو روش کلي
کالسيک و غيرکالسيک مدلسازي ميشود .هدف اين نظريهها
بررسي اثر متغيرهاي ترموديناميکي و سينتيکي فرايند و
ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي اجزاي مخلوط بر هستهگذاري
است که با محاسبه انرژي بحراني هستهگذاري و اندازه بحراني
ناحيههاي شکل گرفته از فاز جديد ،نرخ هستهگذاري را پيشبيني
ميکنند [.]11
در روش کالسيک ،نظريه کالسيک هستهگذاري که در آن
فاز جديد به صورت هستهاي( )6با اندازه بحراني فرض ميشود،
مورد استفاده قرار ميگيرد .در اين نظريه فرض بر آن است که
هسته از فاز قديم توسط مرزي به طور کامل مشخص جدا شده و
مولکولهاي فازهاي قديم و جديد از يکديگر جدا ميشوند.
به عبارت ديگر سامانه پس از آغاز جدايي فازي به صورت مدلي آرماني()7
تشکيلشده از دو فاز يکنواخت جدا شده قديم و جديد و صفحهاي
فرضي در مرز آنها فرض ميشود و ويژگيهاي ترموديناميکي آن
شامل ويژگيهاي ترموديناميکي دو فاز يکنواخت و صفحه فرضي است.
همچنين انرژي آزاد سامانه نيز متشکل از بخش حجمي (دو فاز
يکنواخت) و بخش سطحي (صفحه جداکننده) است [ 12ـ .]11

)5( First Order Phase Transition

)1( Nanocellular

)6( Nuclei
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)7( Ideal

)3( Continuous
)4( Batch
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در اين نظريه دو نوع هستهگذاري همگن( )1و
قابل تفکيک است .هستهگذاري همگن در مخلوط اوليه تک فاز
اتفاق ميافتد و در حضور فاز دومي مانند ذرههاي افزودني،
هستهگذاري غيرهمگن نيز رخ ميدهد .فاز دوم نقش مکانهاي
هستهگذاري را بازي کرده و باعث کاهش انرژي هستهگذاري و
افزايش نرخ آن ميشود[.]1،11،12
استفاده از نظريه کالسيک هستهگذاري در محاسبه نرخ
هستهگذاري اسفنجهاي گرمانرم در حضور حالل فوق بحراني()3
مرسوم بوده است .حال آنکه نتيجههاي نظري با نتيجههاي
آزمايشگاهي همخواني مناسبي نداشته و در بسياري از موردها
تنها پيشبيني درست روند تغييرها امکانپذير است .پژوهشگران
علتهاي اصلي با همخواني دادهها را خطا در محاسبه متغيرها و
همچنين فرضهاي سادهکننده در پايهريزي روابط بين متغيرها ميدانند.
متغيرها شامل تنش بين سطحي بسپار ـ حالل ،اختالف فشار
داخل و خارج هسته و عامل بسامد( )4هستند .همچنين نبود اثر
زمان ،نرخ افت فشار و ميزان فراسير شدگي در نظريه نيز از عوامل
خطا است .بسياري از پژوهشگران اصالحاتي را به منظور کاهش
ناهمخواني نتيجههاي آزمايشگاهي و نظري انجام دادهاند.
اين تالشها در جهت اصالح مقدارهاي ياد شده به عنوان
منبع خطا بوده که در مواردي نتيجههاي قابل قبولي به دست آمده
است [13 ،16ـ.]12
در نظريه کالسيک هستهگذاري ،حضور تعدادي مولکول
کوچک در هسته و فرض وجود صفحهاي مشترک در مرز بين دو فاز
ابهاماتي را مطرح ميکند اين نظريه قادر به رفع آنها نيست.
از جمله :نظريه کالسيک هستهگذاري چگونه از بين رفتن سد انرژي
تغيير فاز در ناحيه ناپايدار را پيشبيني ميکند؟ هسته چيست؟
آيا از نظر فيزيکي معياري براي جايگيري صفحه بين دو فاز وجود دارد؟
چگونه ميتوان به حالت واقعي شکل ،ساختار و چگالي هستههاي
کوچک پي برد؟ ميزان صحت و دقت استفاده از تنش بين سطحي
به عنوان عاملي مستقل از اندازه هسته چه مقدار است؟
درنتيجه در علم ترموديناميک براي حذف اين ابهامها،
از نظريههايي با رويکردي متفاوت براي تفسير انتقال فازي درجه اول نيز

استفاده شده که ميتوان به نظريههاي عامليت چگالي و ميدان
خودسازگار( (SCFT) )5اشاره نمود .نظريه عامليت چگالي پايه
روشهاي غير کالسيک براي مدلسازي هستهگذاري در انتقال فازي
درجه اول است .در اين نظريه ،هستهگذاري به صورت نوسان
موضعي چگالي در نظر گرفته شده و با حذف صفحه فرضي بين
فازهاي جديد و قديم ،انرژي آزاد سامانه براساس نوسان چگالي
يا ترکيب درصد اجزاي مخلوط محاسبه ميشود [ .]13،17،11البته
اين نظريه در کوچک مولکولها بيشتر استفاده شده و به تازگي
نسخههايي از آن در محلولهاي بسپاري براي محاسبه انرژي آزاد
مخلوط و تنش بين سطحي حالل و بسپار بهکار رفته است [.]17،11
در نظريه ميدان خودسازگار ) ،(SCFTتغيير انرژي آزاد
برحسب ترکيب درصد اجزاي مخلوط محاسبه و براي مدلسازي
هستهگذاري در اسفنجهاي بسپاري استفاده شده است .اين نظريه
از نوع ميدان متوسط( )6و بر اساس مکانيک آماري تعادلي براي
مطالعه سامانههاي بسپاري غيريکنواخت بنا نهاده شده است که
در آن از ديناميک و زمان بحثي به ميان نميآيد .در اين نظريه براي
برهمکنشهاي بين مولکولي حالل و بسپار و حرکت زنجيرها
به ترتيب از مدلهاي انرژي پتانسيلي همچون لنارد -جونز( )7و
مدلهاي حرکتي همچون زنجير تصادفي( )1استفاده ميشود که
سرانجام منجر به رابطه انرژي آزاد حبابي از سيال در محلول بسپاري
قابلتراکم برحسب ترکيب درصد منجر ميشود .از آنجايي که
اين نظريهها بر مدلهاي مولکولي استوارند بنابراين نتيجههاي آنها
تنها براي بررسي اثر پارامترها و دستيابي به شناخت از هستهگذاري و
افزايش بازده آن استفاده شده و با نتيجههاي آزمايشگاهي
قابل مقايسه نيستند [19 ،22ـ.]2
بحث هستهگذاري در اسفنجهاي گرمانرم از ديدگاه سينتيک
جدايي فازي در محلولهاي بسپاري قابل تراکم نيز بررسي شده
است .جدايي فازي در محلولهاي بسپاري با انحراف از حالت
تعادلي با تغيير دما ،فشار و ترکيب درصد اجزا رخ ميدهد.
مخلوط همگن در مسير جدايي فاز وارد نواحي شبه پايدار و
ناپايدار شده و جدايي فاز به ترتيب با ساز و کارهاي هسته گذاري
و رشد( )9و تجزيه اسپينودال( )11رخ ميدهد .اين مسير بستگي

)6( Mean field

)1( Homogenous

))7( Lenard-Jones(L-J
)8( Gaussian chain

)2( Heterogeneous
)3( Supercritical

)9( Nucleation and growth

)4( Frequency factor

)11( Spinodal decomposition

)5( Self Consistent Field Theory
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به ميزان تغييرهاي دما ،فشار و ترکيب درصد دارد ،چنانچه شدت
تغييرها به روشي باشد که سامانه به ناحيه ترموديناميکي
به طور کامل ناپايدار منتقل شود مسير جدايي فازي تجزيه اسپينودال
خواهد بود و اگر سامانه به ناحيه شبهپايدار که بين خطوط
همزيست( )1و اسپينودال قرار دارد منتقل شود ،ساز و کار جدايي
فازي هسته گذاري و رشد خواهد بود .ساز و کار تجزيه اسپينودال
منجر به شکلگيري ريزساختار پيوسته( )2يا نفوذي( )3ميشود
درحاليکه شکل گيري نواحي جداشده در زمينه ناشي از ساز و کار
هستهگذاري و رشد ميباشد[.]23-26
مدلهايي براي بررسي رفتار فازي و سينتيک جدايي فازي
محلولهاي بسپاري قابل تراکم توسعه يافتهاند .از آنجاييکه
در اين محلولها ،بين مولکولهاي گاز و بسپار برهمکنشهايي
همچون تشکيل پيوندهاي هيدروژني رخ ميدهد ،درنتيجه مدلهاي
در برگيرنده اين عامل هم اکنون مورد توجه قرار دارند .با توجه
به دشواري محاسبه عاملهاي تجربي مورد استفاده در مدلهاي
پيش بينيکننده رفتار فازي محلولهاي بسپاري قابل تراکم،
استفاده از مدلهايي با عاملهاي تجربي مناسب هستند [ 29ـ .]26
گزارشهايي مبني بر استفاده از آزمون پراکنش نور( )4و
پراکنش نوترون براي بررسي سينتيک جدايي فازي محلولهاي
بسپاري قابل تراکم نيز وجود دارد[.]31
با توجه به گسترده بودن مبحث نظريههاي هستهگذاري
در اسفنجهاي گرمانرم ،در اين مقاله مروري به مبحث هستهگذاري
در اسفنجهاي گرمانرم از ديدگاه سينتيک جدايي فازي
در محلولهاي بسپاري قابلتراکم پرداخته نميشود .درنتيجه
نخست پديده هستهگذاري و نظريه کالسيک هستهگذاري در علم
ترموديناميک بررسي شده و سپس به کاربرد ،محدوديت و
اصالحات آن در اسفنجهاي گرمانرم اشاره ميشود .در ادامه
نظريههاي عامليت چگالي و ميدان خودسازگار و کاربرد آنها
در محلولهاي بسپاري و اسفنجهاي گرمانرم نيز پرداخته ميشود.
هستهگذاري در فرايندهاي انتقال فازي درجه اول
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تبديل ميشود [ .]11نيروي محرکه ترموديناميکي هستهگذاري،
اختالف پتانسيل شيميايي يا فوق اشباع شدگي است:
() 1

M  old new

 Gold  G new 

فراسير شدگي ) ،(تغييرهاي انرژي آزاد ماده بر واحد
مولکول يا اتم براي تبديل آن از فازي با سطح انرژي باالتر ()Gold
به فازي ديگر با سطح انرژي پايينتر ( ،)Gnewاست old .و new
به ترتيب پتانسيل شيميايي فازهاي قديم و جديد هستند[.]11،12
براي هستهگذاري و انتقال فازي ماده در يک فاصله زماني
معين افزون بر وجود فراسير شدگي بايد بر سدي از انرژي بهنام
انرژي هستهگذاري نيز غلبه نمود[.]12
در ادامه به عنوان نمونه از تغيير رفتار سيال واندروالس
با معادله حالت زير از حالت مايع به حالت گاز در فرايند انتقال فازي
درجه اول تبخير ،براي درک بهتر فرايند انتقال فازي درجه اول
بهره گرفته ميشود.
() 2

 P  M a V   V  Mb  MkT
2

2

 Pو  Vبه ترتيب فشار وحجم سيال M ،تعداد مولکولها يا
اتمها T ،دماي مطلق K ،ثابت بولتزمن و ' aو ' bثابتهاي ماده
به ترتيب براي برهم کنشهاي مولکولي و حجم مولکولي هستند.
اين ثابتها ميتوانند بر اساس دماي بحراني  ،Tcrفشار بحراني Pcr
و حجم بحراني  Vcrبه صورت زير براي سيال واندروالس بيان شوند.
() 3

27b2  3Mb  8a  27k b

a

با استفاده از رابطههاي حجم کاهش( )5يافته  ،V'= V/Vcrفشار
کاهش يافته  P'= P/Pcrو دماي کاهش يافته  ،T'= T/Tcrمعادله
حالت واندروالس و انرژي آزاد گيبس آن به ترتيب در معادلههاي
( )3و ( )4بيان ميشوند.
() 4

 P  3 V   3V 1  8T

()5

G  V,T   G ref  T  

2

MkTcr  3V T / 8  9 / 8V  T ln  3V 1

هستهگذاري ،مرحله آغازين فرايندهاي انتقال فازي درجه اولي
همچون کريستاليزاسيون و جوشش است که در آنها ماده
از حالتي شبه پايدار به حالتي پايدار در سطح انرژي پايينتري

با استفاده از نمودار فازي سيال واندروالس و تغييرهاي انرژي
آن به ترتيب در شکلهاي  1و 2به بررسي هستهگذاري

)4( Light Scattering

)1( Binodal

)5( Reduced Volume

)2( Bi-continuous
)3( Percolation

4
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3/5
0/55

فشار کاهش يافته

3

0/45

انرژی بدون بعد

0/5

گاز

مايع
0/65

0

4

حجم کاهش يافته

6

2

3

0

حجم کاهش يافته

شکل 3ـ نمودار فازی سيال وان دروالس در دمای ثابت.

شکل 2ـ تغييرهای انرژی سيال وان در والس در انتقال فازی درجه اول
در دمای ثابت.

در انتقال فازي از حالت مايع به حالت گاز در دماي ثابت
و با تغييرهاي حجم پرداخته ميشود.
اگر فاز اوليه ماده به صورت مايع ،داراي دما و فشاري معين و
حجمي معادل نقطه  aدر شکل  1باشد ،براي انتقال به فاز گاز
در همان دما و فشار بايد حجمش افزايش يافته و به نقطه  hبرسد.
محتملترين مسير انتقال فازي تغيير يکنواخت( )1چگالي ماده و
افزايش حجم آن است .با توجه به شکل  2در اين مسير با افزايش
حجم ،ابتدا انرژي آزاد افزايش يافته ،به مقدار بيشينه رسيده
و سپس کاهش مييابد .بنابراين تفاوت بين انرژيهاي آزاد نقطه ابتدايي a
و نقطه بيشينه ،سد انرژي مسيرتغيير يکنواخت چگالي است.
با محاسبه انرژي الزم براي غلبه بر سد انرژي مسير ياد شده،
نشان از نياز به انرژي بسيار زياد و امکان ناپذير بودن انتقال فازي
از اين مسير از نظر ترموديناميکي است[.]11،12
مسير ديگر انتقال فازي با انرژي بسيار کمتر نسبت به مسير
اول ،مسير تغيير غيريکنواخت( )2چگالي ماده از فاز اوليه به فاز تازه
به صورت تغيير موضعي و نوسان چگالي در فضاهاي محدود
توسط تعداد اندکي از مولکولها است[.]11
اگر  Mو * nبه ترتيب تعداد کل مولکولها و تعداد آنها
در فضاهاي نوسان چگاليو * M>>nباشند ،در آن صورت ،سد انرژي
انتقال فازي از مسير تغيير غيريکنواخت چگالي ) (n*نسبت به
حالت يکنواخت ) (Mمقدار بسيار کمتري بوده و مسير تغيير
غيريکنواخت و موضعي چگالي از نظر ترموديناميکي بسيار

محتملتر است .مشاهدههاي روزانهاي همچون بارش باران و برف و
نتيجههاي آزمايشگاهي فراواني نشان دهنده آغاز انتقال فازي
درجه اول در اثر شکلگيري ناحيههاي بسيار کوچکي (هستهگذاري)
در فاز اوليه با چگالي مشابه چگالي فاز جديد است [ .]11بنابراين،
فرايند شکلگيري نواحي فاز جديد با مقياس نانو در فاز اوليه که
قابليت رشد تا اندازههاي ماکروسکوپيک را دارند هستهگذاري
ناميده ميشود .همانگونه که در پيش نيز بيان شد ساز و کار
پديده هستهگذاري در اسفنجهاي گرمانرم نيز از ديدگاه انتقال
فازي درجه اول مولکولهاي حالل (گاز) از حالت فوق بحراني
به حالت گاز در بستر بسپار مورد بررسي قرار گرفته و نظريههاي
موجود در اين زمينه استفاده واقع ميشوند .در ادامه ابتدا نظريه
کالسيک هستهگذاري بيان شده و سپس چگونگي استفاده از آن
در اسفنجهاي گرمانرم مطرح ميشود.

درنظريه کالسيک هستهگذاري در فاز جديد به صورت
هستهاي( )3با اندازه بحراني فرض شده و هسته از فاز قديم توسط
مرزي به طور کامل مشخص جدا شده و مولکولهاي فازهاي
قديم و جديد از يکديگر جدا ميشوند .به عبارت ديگر سامانه پس
از آغاز انتقال فازي همانگونه که در شکل  3نشان داده شده است،
به صورت مدلي آرماني متشکل از دو فاز يکنواخت جدا شده قديم و جديد و
صفحهاي فرضي در مرز آنها فرض شده و ويژگيهاي

)3( Nuclei

)1( Uniform

نظريه کالسيک هستهگذاري

)2( Non-uniform
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مظفر مختاری مؤتمني شيروان و محمد حسين نويد فاميلي

که  il ،Vo ،So ،Po ،To ،Uoو  Nilبه ترتيب بيانگر انرژي
داخلي اوليه ،دماي اوليه ( که در کل فرايند ثابت است) ،فشار
اوليه ،آنتروپي اوليه ،حجم اوليه ،پتانسيل شيميايي اجزاي حالت
مايع و تعداد مولکولهاي اجزاي حالت مايع هستند.
انرژي حالت ثانويه در آغاز انتقال فازي ،که متشکل از هستهاي
در فاز گاز و احاطه شده با فاز مايع اوليه است ،با معادله ( )1بيان ميشود.
U  TS  pg Vg  pL VL   A 

() 1
شکل 6ـ مدل آرماني مخلوط در نظريه کالسيک هستهگذاری پس از
انتقال فازی.

ترموديناميکي آن شامل ويژگيهاي ترموديناميکي دو فاز يکنواخت
و صفحه فرضي است.
در اين نظريه دو نوع هستهگذاري همگن و غيرهمگن
قابل جداسازي است .هستهگذاري همگن در مخلوط اوليه تک فاز
اتفاق ميافتد و در حضور فاز دومي مانند ذرههاي افزودني،
هستهگذاري غيرهمگن نيز رخ ميدهد .فاز دوم نقش مکانهاي
هستهگذاري را بازي کرده و باعث کاهش انرژي هستهگذاري و
افزايش نرخ آن ميشود [.]1 ،6
اين نظريه چگونگي تغيير انرژي آزاد سامانه در اثر شکلگيري
هستهاي از فاز جديد در فاز قديم را در ترموديناميک تعادلي()1
بررسي ميکند .اگر فاز اوليه مخلوط ،مايع يکنواختي باشد،
براساس اين نظريه در اثر انتقال فاز به هستهاي با مرز مشخص
در فاز گاز که توسط فاز مايع اوليه احاطه شده ،تبديل ميشود.
براساس قانون اول و دوم ترموديناميک انرژي تعادلي هر سامانه
باز يکنواخت( )2متشکل از انرژيهاي سطحي و حجمي با معادله ()6
بيان ميشود:
() 6

U  ToS  PV   A   i Ni

که  i ، ،A ،V ،S ،P ،To ،Uو  Niبه ترتيب بيانگر انرژي
داخلي ،دماي اوليه (که در کل فرايند ثابت است) ،فشار ،آنتروپي،
حجم ،سطح ،تنش بين سطحي ،پتانسيل شيميايي اجزا و تعداد
مولکولهاي اجزاي سامانه هستند.
درنتيجه براي انرژي دروني فازمايع اوليه سامانه که فاقد
هر گونه سطحي است ،داريم:
() 7


U  TS  P V   i,l Ni,l

)2( Open

3

 i,g Ni,g   i,l Ni,l   i,s Ni,s

که  Pl ،Vg ،Pgو  Vlبه ترتيب بيانگر فشار و حجم هسته و فاز
مايع i,s ،Ni,g ،i,g ،و  Ni,sبه ترتيب مبين پتانسيل شيميايي و
تعداد مولکولهاي هسته و سطح مشترک بين دو فاز و   ،Aبه ترتيب
بيانگر سطح مشترک و تنش بين سطحي بين دو فاز هستند.
اگر فشار فاز مايع ،ثابت باشد يعني  pl = poو تعداد کل مولکولها نيز
تغيير نکنند يعني  ، Ni,tot  Ni,l  Ni,g  Ni,s  Ni,lدر آن صورت
انرژي آزاد سامانه در حالتهاي اوليه و ثانويه بر اساس انرژي آزاد گيبس
با معادلههاي زير بيان مي شوند:
Go  Uo  ToSo  Po Vo   oi,l Noi,l

()9
()11





G  U  ToS  Po Vtot  U  ToS  P Vg  Vl 
  i,g Ni,g   i,l Ni,l   i,s Ni,s

A

P  P  V  
g

g



و تغيير انرژي آزاد سامانه در ترموديناميک تعادلي عبارت است از:
()11





 G  p  pg Vg   A   i,g Ni,g 


Ni,l
 i,l Ni,l   i,s Ni,s   i,l

از آنجاييکه دستيابي به ويژ"يهاي ترموديناميکي سطح و
هسته بهسادگي امکانپذير نيست ،براي محاسبه انرژي آزاد
هستهگذاري تعدادي فرض سادهکننده بهکار برده ميشود که
بتوان انرژي آزاد را بر مبناي ويژگيهاي ترموديناميکي قابل دستيابيتر
محاسبه نمود که در ادامه به آنها پرداخته ميشود.
اگر فشار فاز مايع ثابت باشد ،ترکيب درصد اجزاي آن نيز
ثابت ميماند و برطبق رابطه ماکسول ،پتانسيل شيميايي اجزاي فاز مايع
نيز ميتواند ثابت باشد يعني  i,l  i,lو همچنين با ثابت بودن
تعداد کل مولکولها داريم:
)1( Equilibrium thermodynamic
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 G  P  Pg Vg   A 









 i,g i,l
Ni,g   i,s i,l
Ni,s

اگر حجم فاز مايع اوليه آنقدر بزرگ باشد که شکلگيري
هسته تغييري در شرايط آن ايجاد نکند .حالت تعادلي سامانه
(با فرض ثابت بودن فشار اوليه ( )poو پتانسيل شيميايي اوليه ( )) i,l
با يافتن مشتق اول انرژي آزاد در حالتهاي زير بهدست مي آيد:
 -1مشتق اول نسبت به  Vgبا ثابت بودن  Nisو .Ni,g
 -2مشتق اول نسبت به  Ni,gو ثابت بودن  Nj,gکه  jiو .Ni,s
 -3مشتق اول نسبت به  Ni,sو ثابت بودن  Nj,sکه  jiو .Ni,g
اگر رابطههاي مشتق به دست آمده در هر حالت برابر صفر
باشند داريم:





pg  p  dA dVg 

() 13

i.l  i,s  i,g

() 14

اين عبارتها با عالمت )*( مبين شرايط تعادلي هستند.
با جايگذاري معادلههاي ( )12و ( )13در معادله ( ،)11رابطه تغيير
انرژي آزاد ناشي از تشکيل هستهاي از فاز گاز در فاز مايع اوليه
در حالت تعادل بهدست ميآيد که اگر شکل هسته کروي فرض شود،
داريم:
()15

Vg  A 

2
r





 G  p  pg Vg  *A*  

2
2
2 4 3
4
* r  4 r   *r

3
r 3



که اگر )   P*  (P*  Pgروابط شعاع تعادلي و انرژي آزاد
تعادلي هستهگذاري همگن عبارتند از[:]11،12
()16
()17

*2
* P
*2
* P

r* 
r* 

نظريه کالسيک هستهگذاری در اسفنجهای گرمانرم
هستهگذاری همگن

همانگونه که در پيش بيان شد در اسفنجهاي گرمانرم ،عامل
اسفنجساز فيزيکي (معموالً گاز) در فشار و دماي باالتر از
)3( Colton
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شرايط بحراني آن در بسپار حل شده و در اثر ايجاد افت فشار يا
افزايش دما در محلول ،اسفنج ايجاد ميشود .استفاده از نظريه
کالسيک هستهگذاري براي پيش بيني نرخ هستهگذاري در اسفنجهاي
ميکروسلولي را مارتيني( ،)1يون( )2و کلتون( )3در دانشگاه MIT
در دهه هشتاد ميالدي آغاز نمودند و از آن زمان تا کنون اين نظريه
به طور پيوسته در اسفنجهاي گرمانرم استفاده ميشود[.]1،2
براي استفاده از اين نظريه در اسفنجهاي گرمانرم ،مخلوط
به دست آمده بعد از افت فشار ،فاز جديد داراي مولکولهاي حالل
در حالت گاز که توسط بستري از بسپار به عنوان فاز قديم
احاطه شدهاند ،فرض ميشود .تغييرهاي انرژي حالت تعادلي شکلگيري
هستههاي کروي گاز در بستر بسپار همانند معادله ( )14به صورت زير
بيان ميشود:
() 11

 G  V  P  A 

4
() 19
3
 Pاختالف فشار ميکروسکوپي بين بيرون و داخل هسته است
که به طور معمول در نرخهاي افت فشار سريع معادل اختالف فشار
بين فشار اشباع سازي و فشار اتمسفري در حالت ماکروسکوپي
فرض ميشود r .شعاع هسته و  اختالف تنش سطحي در مرز
بسپار و هسته گاز در حالت ميکروسکوپي بوده که به طور معمول
معادل اختالف تنش سطحي بين بسپار و حالل گاز در حالت ماکروسکوپي
براي سطحي صاف و بدون انحنا فرض ميشود.
تغيير انرژي تعادلي سامانه دو فازي ياد شده بر حسب شعاع
هسته در شکل  4مشخص است .انرژي آزاد با تغييرها تنش بين سطحي
و اختالف فشار با نسبت هاي  r 2و  r 3به ترتيب افزايش و
کاهش يافته و در شعاعي موسوم به شعاع بحراني به مقدار بيشينه
انرژياي موسوم به انرژي بحراني هستهگذاري ميرسد .براي
شکلگيري هسته بحراني ،اين انرژي بايد تأمين شده و براي
شکلگيري هسته پايدار ،شعاع آن نسبت به شعاع بحراني بايد
کمي افزايش يابد.
رابطههاي شعاع و انرژي بحراني هستهگذاري در حالت تعادلي با
رابطههاي ( )15و ( )16بيان شدهاند که به ترتيب معادل نقطه
اکسترمم معادله ( )11و مقدار آن در نقطه اکسترمم هستند.
نرخ هستهگذاري همگن براساس رابطه بولتزمن به صورت زير
تعريف ميشود:
G   r 3  P  4 r 2 

)1( Martini
)2( Youn
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J  f C exp  G*hom KT

0

)G(r

که  foو  coبه ترتيب عامل بسامد که احتمال برخورد
مولکولهاي گاز به هستهها و غلظت اوليه حالل (گاز) هستند
[ .]2،19،21،57در متون علمي هستهگذاري سينتيک شکلگيري
هسته بر اساس احتمال اتصال( )1و جدايش( )2مولکولها به هستهها
در اثر برخورد بررسي ميشود[.]11،12
هستهگذاری غيرهمگن

افزودن فاز دوم غير قابل حل (ذرههاي جامد) به محلول سبب
هستهگذاري غير همگن نيز ميشود .با افزودن فاز دوم به عنوان
عامل يا مکان هستهگذاري ،تنش بينسطحي کاهش و هستهها
بر سطح مشترک آنها با محلول تشکيل ميشوند .همانگونه که
در شکل  5مشخص است ،هستهها با سطحهاي ذرهها
زاويه خيس شوندگي  را بهوجود آورده و رابطه موازنه تنش
به صورت زير خواهد بود:

شکل 4ـ تغيير انرژی آزاد سامانه دوفازی با شعاع هسته.

 ls   gs  cos  gl

() 21

که  gs ، lsو  glبه ترتيب تنش بين سطحي فازهاي جامد ـ مايع،
گاز ـ جامد و گاز ـ مايع بوده و ذرات افزودني ،حالل و بسپار
به ترتيب فازهاي جامد ،گاز و مايع را تشکيل ميدهند .از مرتب نمودن
معادله ( )21داريم :
 gl

()22





cos    ls   gs

رابطه انرژي بحراني هستهگذاري غيرهمگن در حالت تعادلي
به صورت زير بيان ميشود:
()23

 G*het  V   Agl  gl  Agl  gs  ALS  LS

() 24

 G*het   G*homS  

شکل  5ـ شکلگيری هسته بر سطحي صاف و بدون انحنا.

از آنجاييکه مقدار ) S(همواره عددي کمتر از واحد است
درنتيجه با توجه به شکل  6انرژي بحراني هستهگذاري غيرهمگن
کمتر از حالت همگن بوده و نرخ هستهگذاري آن افزايش مييابد.
نرخ هستهگذاري در حالت غير همگن عبارت است از [:]1،3،4
() 26





J het  f1C1 exp  G*het KT

که  f1و  c1به ترتيب عامل بسامد که احتمال برخورد مولکولهاي
گاز به هستهها و غلظت اوليه حالل (گاز) هستند [.]31-35

شکل  3ـ مقايسه تغيير انرژی هستهگذاری همگن و غيرهمگن
با شعاع هسته بحراني.

)2( Detachment

)1( Attachment
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نقصهای نظريه کالسيک هستهگذاری

اصالحات نظريه کالسيک هستهگذاری

استفاده از نظريه کالسيک هستهگذاري براي محاسبه نرخ
هستهگذاري اسفنجهاي گرمانرم در حضور حالل فوق بحراني
در فرايند ناپيوسته مرسوم بوده است .حال آنکه نتيجههاي نظري
با نتيجههاي آزمايشگاهي همخواني نداشته و در بسياري از موردها
تنها قادر به پيشبيني صحيح روند تغييرات ميباشد ،در ادامه
به بررسي علتهاي نداشتن همخواني نتيجههاي اين نظريه و
نتيجههاي آزمايشگاهي پرداخته ميشوند [.]36-41
همانگونه که در بخش "نظريههاي کالسيک هستهگذاري"
بيان شد ،رابطههايي که براي محاسبه نرخ هستهگذاري استفاده ميشوند
بر مبناي ترموديناميک تعادلي بنا شدهاند حال آنکه هستهگذاري
فرايندي غيرتعادلي و بازگشت ناپذير( )1است و مسير فرايند
در بازده آن تأثير بهسزايي دارد .به علت پيچيدگي اجراي ترموديناميک
غيرتعادلي ،مطالعههاي بسيار کمي تاکنون در اين زمينه صورت گرفته
که در بازه کوچک مولکولها بوده است[.]43
پژوهشگران عاملهاي ديگر همخواني نداشتن دادهها را ناشي
از فرضهاي سادهسازي روابط نظريه کالسيک هستهگذاري
ميدانند .همانگونه که در بخشهاي پيشين بيان شد فرضهاي
ياد شده عبارتند از -1 :در نظر نگرفتن اثر اندازه سلولها بر مقدار تنش
بينسطحي و استفاده از مقدار ماکروسکوپي تنش بينسطحي،
 -2در نظر نگرفتن اثر انحناي سطح مشترک بين هسته و زمينه
بسپاري بر مقدار تنش بينسطحي و استفاده از مقدار ماکروسکوپي
تنش بين سطحي براي دو سطح صاف  -3جايگزيني تفاوت
انرژي حجمي يا اختالف فشار بين بيرون و درون هسته با اختالف
فشار مخزن تحت فشار در آغاز و پايان فرايند افتفشار
[44 ،51ـ.]22 ،42
اثر فرضهاي ياد شده شده به ويژه با کاهش اندازه سلولها
مشهودتر و همخواني نداشتن دادهها را افزايش ميدهد[.]2،22
درنظر نگرفتن اثر نرخ افت فشار يا زمان ،درجه فراسير شدگي و
حضور زنجيرهاي بسپار درمعادالت نيز سبب بروز خطا
در محاسبات ميشود [ .]43با توجه به مطالب بيان شده ،برخي از
پژوهشگران اصالحاتي را روي اين نظريه انجام دادهاند که
در ادامه به آنها اشاره ميکنيم.

در صورت استفاده از رابطه انرژي هستهگذاري (معادله ())17
براي مدلسازي پديده هستهگذاري در اسفنجهاي گرمانرم ،منبع
اصلي انطباق نداشتن بين نتيجههاي نظري و آزمايشگاهي،
محاسبه نادرست انرژي و به تبع آن نرخ هستهگذاري دانسته ميشود.
محاسبه نادرست انرژي هستهگذاري ميتواند به دو دليل دقت نداشتن
در روشهاي محاسبه متغيرهاي رابطه انرژي و در نظر نگرفتن
تمامي عوامل اثرگذار در تغيير انرژي ناشي از هستهگذاري باشد.
درنتيجه مسير اصالحات صورت گرفته بر اين نظريه براي
اسفنجهاي گرمانرم نيز به دو روش محاسبه دقيق متغيرهاي رابطه
انرژي و افزودن عوامل ديگر اثرگذار بر مقدار انرژي هستهگذاري
بوده است .البته اصالحات صورت گرفته بر روي اين نظريه
در کوچک مولکولها جامعتر بوده و سعي بر حذف فرضهاي
سادهکننده در محاسبه متغيرها بوده است[.]44-51
براي پيشبيني نرخ هستهگذاري در اسفنجهاي گرمانرم
با استفاده از نظريه کالسيک هستهگذاري و همچنين اصالح آن
پژوهشهاي چشمگيري توسط پژوهشگراني همچون کلتون و
سوه( ،)2هان و هان( ،)3گوال و بکمن( ،)4شافي و فلومرفلت(،)5
ا وهشيما( ،) 6سيروپوراپو ( ) 7و پانايوتو( )1صورت گرفته است.
که در ادامه به بعضي از اين پژوهشها اشاره ميشود [.]23،43
کلتون و سوه ابتدا با استفاده از نظريه کالسيک هستهگذاري،
نرخ هستهگذاري را در اسفنجهاي ميکروسلولي پلي استايرن،
گاز کربن دياکسيد و ذرههاي روي استئارات محاسبه نموده و
پي به ناهمخواني نتيجههاي نظري و آزمايشگاهي به علت خطا
در مقدار تنش بينسطحي بردند .سپس با اعمال فرضياتي اثر
حضور زنجيرهاي بسپار در انرژي هستهگذاري را بررسي نمودند
که در ادامه به بررسي آن پرداخته ميشود.
کلتون و سوه اثر حضور افزودنيهاي قابلحل و غيرقابلحل
در محلول را نيز بر انرژي هستهگذاري بررسي نمودند .آنها فرض کردند
که افزودني قابل حل فاصله زنجيرهاي بسپاري و حجم آزاد را
افزايش و افزودني غير قابل حل فاز دوم را تشکيل داده و هستهگذاري
غيريکنواخت رخ ميدهد .ميزان اتصال و چسبندگي بسپار و
ذرههاي افزودني ،قابليت عملکرد آنها را به عنوان مرکزهاي هستهگذاري

)5( Shafi and Flumerfelt

)1( Irreversible

)6( Ohshima

)2( Colton and Suh

)7( Sirupurapu
)8( Panayiotou

)3( Han and Han
)4( Goel and Beckman
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تعيين ميکند که اگر اتصال زنجيرهاي بسپار و ذرهها قوي باشند
جدايش ذرهها و بسپار مشکل و بازده هستهگذاري کاهش مييابد
حال آنکه اگر اتصال آنها ضعيف باشد ،انرژي اضافياي در سطح
مشترک ميتواند به جدايش بسپار و ذره کمک کرده و انرژي
هستهگذاري را کاهش دهد[ .]1البته وي دربررسي خود اثر
برهم کنش ذره و بسپار بر روي کيفيت توزيع و پراکنش ذرهها و
اثر آن بر روي ساختار نهايي اسفنج را بررسي نکرده است.
در مدل آنها هستهگذاري از تغيير موضعي حجم آزاد در اثر فشار
و حضور ذرههاي افزودني تأثير ميپذيرد .او از تابع پتانسيل
لنارد ـ جونز که بيانگر انرژي پتانسيل دو مولکول بدون اتصال
شيميايي ميباشد ،براي مدلسازي انرژيهاي برهمکنش استفاده
کرده است .ميدانهاي الکتريکي الکترونها و هستههاي مولکولها
سبب ايجاد نيروهاي دافعه و جاذبه بين مولکولي شده که به ماهيت
مولکولها و فاصله آنها بستگي دارد.
مدل لنارد ـ جونز ،نيروهاي بين مولکولي جاذبه (الندن يا
نيروهاي پراکنشي) و دافعه و تابع انرژي پتانسيل براي
مولکولهاي کروي را به ترتيب با معادلههاي زير بيان ميکند:
() 27
F  K R r  13  K L r  7
() 21

 K 
 K 
U(r)   R  r  12   L  r  6
 12 
 6 

که  rفاصله بين مولکولي است .تابع پتانسيل لنارد ـ جونز
به طور معمول به شکل استاندارد زير نوشته ميشود:
() 29

   12    6 


U(r)  4       
 r  
 r 


و  فاصله بين مولکولي براي

که  حداکثر انرژي جاذبه
 u(r)=0هستند.
در فرضيات آنها مولکولهاي بسپار هم مانند مولکولهاي گاز
از تابع پتانسيل لنارد جونز تبعيت کرده و با تغيير فاصله
بين مولکولها ،انرژي پتانسيل آنها نيز تغيير ميکند .حالل و
افزودنيها فاصلههاي بين مولکولهاي بسپار را افزايش داده و
فضاهاي بين آنها را اشغال ميکنند و همچنين اثر آنها بر روي
حجم آزاد ،وابسته به غلظت و حالليت آنها ميباشد .اين تغييرها،
انرژي پتانسيل سامانه را افزايش و انرژي هستهگذاري را کاهش ميدهند.
اثرهاي مطرح شده به صورت کمّي تعريف شده است[.]1
حجم مولي بسپار مجموع چهار متغير حجم اوليه در دما و
فشاري مرجع ،تغيير حجم به علت تفاوت دمايي با دماي مرجع،
30
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تغيير حجم ناشي از تغيير فشار اشباع سازي وتغيير حجم ناشي از
حضور افزودني در محلول دانسته شده که با معادله زير بيان ميشود:
() 31

V(T, P,C)  V    T  T  
Psat 

1
   Volume of additive 
 3 B(T) 

که حجم مولي واحد تکرار شونده بسپار در دماي مرجع،
 ضريب انبساط دمايي بسپار Psat ،فشار اشباع سازي B(T) ،مدول
توده پليمر در دماي  Tاست .در ادامه با استفاده از معادلهي ()31
که شعاع ميدان پتانسيلي کروي ( )aرا به حجم آن مرتبط شده،
مولکولهاي پليمر را به عنوان مرکزهايي با ميدانهاي پتانسيل
کروي متقارن فرض شده و حجم مولي را به فاصله بين
مولکولهاي بسپار مرتبط شده است:
1

 3
3
a  2
VW 
4

N



() 31
1
3

()32





)3 V(P, T, C
R(T, P, C)  2
4 N

از جايگزيني  Rدر رابطه انرژي پتانسيل داريم:
()33

6

 -R
-R
U(R)= U    - 2    
R
R 





12

که  U0انرژي پتانسيل تعادلي است .درنتيجه تغيير انرژي
پتانسيل مولکولهاي پليمر ناشي از حضور گاز و افزودني محاسبه
ميشود .انرژي پتانسيل نسبت به تغيير فشار و غلظت افزودنيها
به ترتيب وابستگي بيشتر و کمتري را نشان داده و افزايش
فاصله بين زنجيرها تغييرات انرژي پتانسيل را افزايش ميدهد [.]21،27
کلتون و سوه انرژي پتانسيل را وارد محاسبات انرژي
هستهگذاري نمود و نتيجههاي قابل قبولي به دست نيامدند و
دليل آن را مدل انرژي پتانسيل  L-Jدانستند[ .]1مدل فکري حجم
آزاد ،از اولين پژوهشها براي اصالح نظريه کالسيک هستهگذاري
در جهت بهبود همخواني نتيجههاي نظري و آزمايشگاهي
در اسفنجهاي گرمانرم بوده و نقدهاي زيادي هم به اين مدل و
فرضيات آن وارد شده است[.]23
در پژوهشي ديگر ،تالشي در جهت کاهش خطاي نظريه
کالسيک هستهگذاري در پيش بيني انرژي و نرخ هستهگذاري
در اسفنجهاي بسپاري توسط هان و هان انجام شده است.
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ابتدا اثر حضور زنجيرهاي پليمر بر تغيير انرژي پتانسيل
شيميايي حالل در محلولي بسپاري با استفاده از رابطه فلوري
هاگينز بيان شده است:
()34



 V

1 - 1 = K BT  l n1 + 2 1- 1  + 22 
V
2




که  1و  2به ترتيب کسرهاي حجمي حالل و حل شونده،
 عامل برهمکنش V1 ،و  V2به ترتيب حجمهاي مولي حالل و
حل شونده و  1پتانسيل شيميايي حالل خالص هستند .از
آنجاييکه مقدار  V1 V2خيلي کوچک است درنتيجه داريم:
() 35

1 - 1 = K BT l n1 + 2 + 22 

سرانجام تغيير انرژي آزاد مولکولهاي حالل در اثر حضور
زنجيرهاي بسپار به صورت زير بيان ميشود:
() 36

 Ft =n K BT l n1 + 2 + 22 

که  nتعداد مولکولهاي حالل در حبابي بحراني است.
در نظريه کالسيک هستهگذاري ،هستههاي بحراني در تعادل
شيميايي با محيط اطراف خود فرض شده و فشار گاز درون هسته را
با فشار بخار تعادلي گاز برابر فرض ميشود ،حال آنکه
هستهگذاري در شرايط فراسيري رخ داده و فشار درون هسته
با فشار بخار تعادلي گاز برابر نيست .درنتيجه اثر درجه فراسير شدگي
بر انرژي سامانه مؤثر بوده و درجه فراسير شدگي محلول بسپاري
) s(tدر فرايند افت فشار را با معادله زير بيان شده است:
() 36

)S(t)= C -  C(t) C (t

که  coغلظت اوليه جزء حالل درزمان  C(t) ،t = 0تغيير
غلظت حالل به ازاي واحد حجم محلول درزمان  tو ) C(tبيانگر
غلظت تعادلي (حالليت ) معادل فشار جزئي حالل در فاز بخار
در زمان  tهستند.
بنابراين تغيير انرژي آزاد به علت فراسير شدگي به صورت زير
بيان ميشود:
() 31

=  Fs =nK BT Ln  S(t)

 C -  C(t)

n K BT Ln  
C (t)



که اگر حالل،گاز ايده آل باشد داريم:
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() 39
که

PG

و


 ،PV


 PG

 PV

P
 Fs = n K BT Ln  G
 PV

به ترتيب فشار گاز درون هسته ،فشار

بخار تعادلي و درجه فوق اشباع شدگي هستند .هان و هان از
معادله زير براي محاسبه  PGاستفاده کرده اند:
=1+Q Ln S(t)

()41

PV

)PG (t

براي محاسبه  Qبه عنوان عاملي ثابت در مرحله هستهگذاري،
شکلگيري هستههاي بحراني در شرايط تعادل هيدروديناميکي
فرض شده و از معادله هيدروديناميک رشد حباب در سيالي نيوتني
استفاده ميشود:
()41


 - PL



2



L  3 r +r r  =  G -2  - 4   r
2
r
 r




 

که و به ترتيب مشتقات اول و دوم شعاع هسته نسبت به
زمان L ،چگالي مايع o ،ويسکوزيته برشي و  PLفشار توده که
معادل فشار سيرسازي فرض ميشود ،هستند .بر پايه نتيجههاي
به دست آمده از آزمايشهاي هان و هان ،نرخ رشد حباب پس از
مرحله هستهگذاري ثابت
بيان ميشود:



)( r  z

و رابطه رشد حباب را به صورت زير

() 42

) r(t)= rc +Z(t -t c

که  rcو  tcبه ترتيب شعاع هسته بحراني و زمان شکلگيري آن
هستند .در زمان بحراني PL ،معادل فشار بحراني هستهگذاري ،Pnc
 rمعادل  rcو  Sدرجه فوق اشباع شدگي معادل  Sncبوده و همگي
از نتيجههاي آزمون پراکنش نور در هستهگذاري به دست ميآيند.
در زمان بحراني برابر صفر بوده و  PGبا استفاده از معادله ()41
به صورت زير بيان ميشود:
()43


 2   4    Pnc
rc
 rc 

2

L

 32  

PG  t c  

در زمان بحراني معادله ( )39را به صورت زير مي توان نوشت:
() 44

)} PG  t c  =Pv (1+Q Ln{S
nc

با ترکيب دو معادله اخير  Qمحاسبه ميشود:
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()45

Z
  
 rc 
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   3 
 2 

Q    L Z2     4

 rc 
   2 





Pnc  v 1 ln Snc 

درنتيجه اثر زنجير پليمر و فوق اشباع شدگي بر انرژي
هستهگذاري با معادله زير بيان ميشود:
() 46

F *p =  F* -  Fs -  Ft

که * Fانرژي بحراني نظريه کالسيک هستهگذاري است.
عامل بسامد در معادله بولتزمن ( )1بيانگر بسامد برخورد
مولکولهاي گاز به هستهها بوده و تابعي پيچيده از بسامد ارتعاش
مولکولهاي حالل ،انرژي فعالسازي نفوذ حالل درون بسپار و
مساحت سطح هستههاي بحراني است .در سامانههاي تک جزئي
کوچک مولکولها ،اين عامل بر اساس نظريه سينتيک گازها
محاسبه ميشود حال آنکه در هستهگذاري محلولهاي بسپاري،
نظريه خاصي براي محاسبه آن وجود ندارد.
هان و هان معادلهاي تجربي براي محاسبه عامل بسامد
در محلولهاي بسپاري به صورت زير بيان کردهاند:
() 47



 -B2 
)B  B1  D(T
2  exp 
4 rc   T 


که ) D(Tضريب نفوذ مولکولهاي حالل در محلول پليمري،
 Tدما B1 ،و  B2پارامترهاي تجربي هستند.
هان و هان روابطي تجربي براي محاسبه ويژگيهاي فيزيکي
همچون ضريب نفوذ ،ويسکوزيته و تنش بينسطحي محلول
تولوئن و پلي استايرن بيان کرده و کنترل هستهگذاري در محلول
بسپاري را وابسته به دو عامل ويژگيهاي فيزيکي محلول
همچون حالليت ،نفوذپذيري ،تنش بينسطحي ،گرانروي و
همچنين متغيرهاي فرايندي همچون دما ،فشار تعادلي اوليه،
نرخ افت فشار وچگالي دانستهاند .همچنين با استفاده از روابط و
نتيجههاي آزمون پراکنش نور به بررسي ارتباط بين پارامترهاي
گوناگون هستهگذاري در زمانهاي اوليه فرايند اسفنجشدن
پرداختهاند.
سرانجام چگالي سلولها به صورت نظري محاسبه و با نتيجههاي
آزمايشگاهي مقايسه شده که مقدارهاي نظري نسبت به مقدارهاي
آزمايشگاهي ،مقدارهاي بيشتري را نشان داده که علت ناهمخواني
))3( Modified mean field lattice- gas theory(MFLG
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نتيجهها ،به بهم پيوستگي حبابها دانسته شده است .هرچند نتيجهها
رضايت بخش نبوده اما از آنجاييکه نتيجههاي نظريه کالسيک
هستهگذاري بهطور معمول چگالي سلولها و نرخ هستهگذاري را
کمتر از نتيجههاي آزمايشگاهي پيش بيني ميکنند ،درنتيجه نشان از
مؤثر بودن جهت فکري اصالحات صورت گرفته است[.]24،25
در ادامه موردهايي از پژوهشهاي انجام شده که از روشهاي
دقيقتري براي محاسبه پارامترهاي رابطه انرژي کالسيک
هستهگذاري استفاده شده است ،بررسي ميشود.
متغيرهاي رابطه انرژي هستهگذاري ،اختالف تنش سطحي
بين بستر بسپار و هسته حالل و اختالف فشار بيرون و داخل
هسته هستند که به ترتيب با اختالف تنش سطحي ماکروسکوپي
بين سطحي صاف از حالل و بسپار و اختالف فشار بين آغاز و
پايان فرايند اسفنج شدن معادلسازي ميشوند .اختالف تنش سطحي
ماکروسکوپي به شدت وابسته به عواملي همچون دما ،فشار و
درصد وزني حالل در بسپار است .براي دستيابي به درصد وزني
حالل (معموالً گاز) ،بايد دانسيته آن را در آن شرايط ترموديناميکي
با استفاده از معادله حالتي مناسب محاسبه نمود .معادله حالتهاي
گوناگوني همچون  ،SAFTسنچز ـ لکمب ،پيوند هيدروژني
غير تعادلي ) )1((NRHBو  MFLGبراي محاسبه متغيرهاي ياد شده
در شرايط گوناگون ترموديناميکي استفاده شدهاند که در ادامه
به برخي از آنها اشاره ميشود [.]25-31
ساتيش( )2و همکار اسفنج پلي متيلمتااکريالت را با استفاده از
گاز کربن دياکسيد در فرايند ناپيوسته توليد کردند .آنها اثر تغيير
فشار و دما را به ترتيب در بازههاي  1تا  35مگاپاسکال و  41تا
 11درجه سلسيوس به صورت نظري با استفاده از مدل اصالحشده
ميدان متوسط گاز ـ شبکه( )3بر ميزان جذب گاز ،تنش بين سطحي
بسپار و گاز ،ميزان انرژي هستهگذاري و اندازه شعاع بحراني
محاسبه نمودند .همچنين نرخ هستهگذاري را با روشهاي نظريه
کالسيک هستهگذاري همگن و آزمايشگاهي محاسبه کردند که
در ادامه مختصري از نتيجههاي پژوهشهاي آنها بيان ميشود.
سطح مشترک حباب شکل گرفته در بستر بسپار مخلوطي از
گاز و مايع است درنتيجه براي محاسبه تنش بين سطحي بسپار و
گاز از معادله زير استفاده نمودهاند.
() 41

x i 1i 4
i

4
1mix
 mix  i21

)1( Non-Random Hydrogen-Bonding
)2( Satish
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که  i ،xiو  iبه ترتيب کسرمولي ،چگالي مولي و تنش
بين سطحي اجزاي مخلوط هستند .چون تنش سطحي سيال
فوق بحراني صفر است و از جايگذاري چگالي مولي با چگالي جرمي
( )g/cm3داريم.
()49

4

1 w 
gas

4






 
 mix   polymer  mix
 polymer


که  wgasکسر جرمي گاز جذب شده در بسپار درمرحله
سيرسازي است .با محاسبه مقدارهاي کسر جرمي گاز جذب شده
و چگالي جرمي مخلوط با مدل  MFLGيا هر مدل حالت مناسب
ديگري براي محلول بسپار ـ حالل در فشار باال ،تنش بين سطحي
مخلوط بهدست آمده و با استفاده از معادلههاي ( )17( ،)16و ()21
به ترتيب مقدارهاي شعاع بحراني ،انرژي بحراني و نرخ
هستهگذاري در شرايط دما و فشاري گوناگون محاسبه شده و
تعداد هستهها نيز با معادله زير محاسبه شدهاند.
() 51

dt
dP dt

t

p

N total   Jdt  p J
sat

که  Psatو  P0به ترتيب فشار اشباع سازي و فشار محيط هستند.
همچنين تعداد هستهها به صورت آزمايشگاهي با استفاده از
نتيجههاي آزمون  SEMو معادله زير نيز محاسبه شده است.
32

() 51





 nM 2
N f  
 A

که  M ،nو  Aبه ترتيب تعداد هستهها در تصوير به دست آمده
از آزمون  SEMاسفنج ،ميزان بزرگنمايي و سطح مقطع تصوير
هستند.
بر اساس نتيجههاي تجربي ،افزايش فشار و نرخ افت آن و
کاهش دما هستهگذاري را بهبود بخشيده است .همچنين با استفاده
از مدل  ،MFLGتغييرهاي جذب گاز کربن دياکسيد در بسپار
با فشار و دما ،تغييرات تنش بينسطحي پلي متيلمتااکريالت با
دما و تغييرات دماي انتقال شيشهاي آن با فشار بررسي شده که
نتيجههاي به دست آمده از انطباق مناسبي با نتيجههاي
آزمايشگاهي برخوردار است .مقايسه تعداد هستهها به دست آمده
از رابطههاي ( )51و ( )51نشان دهنده تطابق قابل قبولي بين
نتيجههاي حالت نظري و آزمايشگاهي به ويژه در فشارهاي باالتر از
 21مگاپاسکال است[ .]26بنابراين نتيجههاي به دست آمده
از اين کار پژوهشي بيانگر آن است که در صورت محاسبه دقيق
مروری
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پارامترهاي تجربي نظريه کالسيک هستهگذاري با استفاده
از معادله حالتي مناسب ،امکان کاهش خطاي بين نتيجههاي
آزمايشگاهي و نظري در برخي از شرايط آزمايشگاهي وجود دارد.
در مطالعهي ديگري اسفنجشدن پلياستارن و پليالکتيک اسيد
با گاز کربن دياکسيد در دما و فشارهاي گوناگون بررسي شده و
از نظريه کالسيک هستهگذاري و مدل ترموديناميکي پيوند
هيدروژني غير تعادلي ) (NRHBبراي پيش بيني نتيجههاي
استفاده شده است[.]51
از معادله حالت  NRHBبراي مطالعه رفتار ترموديناميکي
فازهاي مايع و گاز ،حالت فوق بحراني و محلولهاي بسپاري و
همچنين بررسي جذب گاز يا سيال فوق بحراني در بسپارها و
اثر آن بر نرمشدگي آنها استفاده ميشود [.]51-53
بر اساس نتيجههاي تجربي ،افزايش فشار و نرخ افت آن و
کاهش دما هستهگذاري را بهبود بخشيده است .همچنين
با استفاده از مدل  ،NRHBتغييرهاي جذب گاز کربن دياکسيد
در بسپار با فشار و دما ،تغييرهاي تنش بينسطحي پلياستايرن با دما
و تغيير دماي انتقال شيشهاي آن با فشار بررسي شده که
نتيجههاي به دست آمده از انطباق مناسبي با نتيجههاي
آزمايشگاهي برخوردار است .همچنين با استفاده از مقدارهاي
به دست آمده از مدل ترموديناميکي و نظريه کالسيک هستهگذاري،
تغييرهاي انرژي هستهگذاري و چگالي سلولها با فشار و دما و
تغييرهاي اندازه هسته بحراني با فشار محاسبه شده است .مقايسه
کيفي تغييرهاي انرژي هستهگذاري و اندازه هسته بحراني و
مقايسه کمي چگالي سلولها با نتيجههاي آزمايشگاهي ،بيانگر
انطباق مناسب آنها و قابليت نظريه کالسيک هستهگذاري
در پيش بيني صحيح کمي و کيفي نتيجهها در صورت استفاده از
مقدارهاي درست دادههاي ورودي آن است[.]51
بنابراين برخي از نتيجههاي آزمايشگاهي اسفنجهاي ميکروسلولي
از همخواني مناسبي با نظريه کالسيک هستهگذاري و اصالحات
آن برخوردار بوده در حاليکه با کاهش اندازه سلولها ناهمخواني
افزايش مي يابد[.]22
نظريههاي غيرکالسيک هستهگذاري

در ناحيه ناپايدار نمودارهاي انتقال فازي ،نوسانهاي دما،
چگالي يا فشار در حدي است که سد انرژي هستهگذاري از بين رفته
و انتقال فازي رخ مي دهد ،حال آن که نظريه کالسيک
هستهگذاري کاهش يا از بين رفتن سد انرژي اتقال فازي را
36
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در نزديکي يا درون ناحيه ناپايدار پيشبيني نميکند .در نظريه
کالسيک هستهگذاري ويژگيهاي ترموديناميکي هسته ها بر پايه
ويژگيهاي ترموديناميکي توده محاسبه و مرزي به طور کامل
مشخص بين هسته و توده فرض ميشود درحاليکه در واقع براي
هستهها مرزي مشخص از نظر فيزيکي قابل پيگيري نيست.
دراين نظريه تنش بينسطحي بين توده و هسته ماکروسکوپي
بوده و بر پايه مرزي صاف و بدون انحنا محاسبه ميشود که
موجب خطا ميشود .درنتيجه براي رفع اينچنين شبهههايي،
از نظريه عامليت چگالي به عنوان براي مدلسازي هستهگذاري
استفاده ميشود [ 54ـ .]21 ،17
در مکانيک آماري بين روشهاي ترموديناميکي ماکروسکوپي و
روشهاي بر پايه شبيهسازي ميکروسکوپي ،نظريه عامليت
چگالي روشي جديد براي مطالعه مواد است .دراين روش ،جزئيات
مولکولي مواد درحدي که زمان محاسباتي منطقي و درک فيزيکي
قابل قبولي ايجاد شود ،بهکارگرفته ميشوند[.]54
در اين نظريه ،هستهگذاري به صورت نوسان موضعي چگالي
در نظر گرفته شده و با حذف مرز مشخص بين فاز جديد و قديم،
انرژي آزاد سامانه براساس نوسان چگالي يا ترکيب درصد اجزا
محاسبه ميشود.
اگر ) (rچگالي مولکولها در نقطه ) (x,y,zبا بردار مکان
) r(x,y,zباشد در آن صورت ناهمگني فضايي يا نوسان چگالي
مولکولي در سامانه خواهيم داشت که سبب نوسان ويژگيهاي
کمي نيز ميشود .انرژي آزاد هلمهولتز موضعي بر واحد مولکول f
تابعي از  ،rچگالي و مشتقهاي آن است و انرژي آزاد سامانه
در حالت دو فازي با معادله زير بيان ميشود:
() 52

f 2    V f  r    r  dr

که  (r)drتعداد مولکولها در يک حجم ديفرانسيلي بسيار
کوچک  dr=dx dy dzحول نقطه  rاست.
براي انرژي آزاد گيبس داريم:
() 53

G 2  F2  PV

معادله ( )52تابعي از تابع چگالي است .وقتي تابعي ،تابعيتي
از تابع ديگر داشته باشد به آن عامليت ميگويند.
در نظريه کالسيک هستهگذاري و عامليت چگالي ،کار هستهگذاري
 wبه ترتيب تابعي از اندازه هسته و تابع چگالي است.
()54
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و براي کار هسته گذاري داريم:
()55





w   V f  r  old    r    dr
)(r

معادله ( )32-2کار شکلگيري نوسان چگالي با پروفايل
در سيستم تک جزئي تحت شرايط هم دما و هم فشار که تمايزي
بين توده وفاز جديد وجود ندارد ،است[.]11،12
کار هسته گذاري بحراني * ،wکار شکل گيري نوسان چگالي
خاصي است:
() 56

w*  w  *

که
() 57

  w * 

)  *(rرا از حل معادله ( )57مي توان يافت.
براي حل معادله هاي ( )56و ( )57تابع انرژي آزاد ) f(rبايد
مشخص باشد .رايجترين روش تعريف اين تابع استفاده از توابع
پتانسيل مولکولي است.
براي نخستين بار کاهن و هيليارد ،از نظريه عامليت چگالي
براي بررسي هستهگذاري در سيالي دو جزئي که انرژي آزاد آن
بر اساس مدل محلول منظم محاسبه شده بود ،استفاده کردند.
نتيجههاي آنها براي هستههاي بحراني با نتيجههاي نظري
کالسيک هستهگذاري متفاوت بود که با نزديک شدن به ناحيه
ناپايدار ،اندازه هستهها بزرگتر و انرژي هستهگذاري کاهش
مييافت .از اين نظريه تاکنون براي بررسي هستهگذاري در موردهاي
گوناگوني استفاده شده است .در برخي از پژوهشها اثر اندازه و
انحناي سطح هستهها بر تنش بين سطحي با استفاده از اين نظريه
محاسبه و از نتيجههاي آن در نظريه کالسيک هستهگذاري
استفاده شده است .همچنين انرژي هستهگذاري بهصورت مستقيم
محاسبه گرديده که به طور معمول مقدارهاي کمتري نسبت
به نظريه کالسيک هستهگذاري به دست آمده است .از نظريههاي
بر پايه اين ديدگاه نيز در محاسبه انرژي هستهگذاري اسفنجهاي
بسپاري استفاده شده است .در اين نظريه براي محاسبه انرژي
هسته گذاري از مدلهاي مولکولي سادهاي همچون پتانسيلهاي
کروي استفاده شده که اين مدل قابليت پيشبيني رفتار به نسبت
پيچيده مواد مورد استفاده درآزمايشها را ندارد .بنابراين از اين نظريه
فقط براي بررسي اثر عوامل مؤثر و دستيابي به شناخت از
هستهگذاري و افزايش بازده آن استفاده شده و با نتيجههاي
آزمايشگاهي قابل مقايسه نيستند [17 ،21ـ .]2
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اندازه به تقريب يکسان زنجيرهاي بسپاري و وزن مولکولي بسيار
باالي آنها موجب شده تا جزئيات اتمي ،نقش کوچکي نسبت به رفتار
کلي آنها در تعيين ويژگيهاي و شکل گيري نظريههاي مشترک
براي مدلسازي سامانههاي بسپاري داشته باشند .ويژگي ديگر
سامانههاي بسپاري ،تعدد آرايش فضايي که موجب تماس يک مولکول
بسپار با صدها مولکول ديگر و کاهش اثر روابط بين مولکولي ميشود،
است .اين ويژگيها استفاده از نظريههاي ميدان متوسط را در مدلسازي و
توصيف سامانههاي بسپاري امکانپذير نموده است [.]52،55
نظريه ميدان متوسط پرکاربرد  SCFTبا فرضهاي اصولي و
قابلاعتماد براي مطالعه سطح مشترک در آميزههاي بسپاري،
جذب بسپار در سطوح ،جدايي ميکرو فاز در کوبسپارهاي دستهاي()1
و جدايي فازي آميزهها و محلولهاي بسپاري استفاده ميشود.
اين نظريه که بيانگر تغييرهاي انرژي آزاد محلول بسپاري با تغييرهاي
ترکيب درصد بوده رقيبي براي نظريه عامليت چگالي براي محاسبه
انرژي هستهگذاري در اسفنج هاي بسپاري ميباشد [.]55،56
با استفاده از  ،SCFTانرژي آزاد حبابي از سيال در محلول بسپاري و
محلول بسپاري تک فاز به ترتيب با رابطههاي زير بيان ميشوند:

دوره  ،63شماره 3693 ،6

که ) p(rو ) s(rبه ترتيب کسرهاي حجمي موضعي بسپار و
حالل )1 - s( ،و  sبه ترتيب کسرهاي حجمي کلي بسپار و
حالل و  Qpو  Qsبه ترتيب تابع ناحيهاي( )2تک مولکول بسپار و
حالل هستند .نسبت حجم مولکول حالل به مولکول بسپار با ،
حجم يک سگمنت بسپار با    1و درجه پليمريزاسيون با N
نشان داده ميشوند .پارامتر فلوري هاگينز  بيانگر ميزان جدايي و
ماهيت شيميايي مولکولهاي حالل و بخشهاي( )3بسپار بوده و
به طور معکوس با دما متناسب است ws,p(r) .بيانگر برهمکنش
بين مولکولهاي حالل و بخشهاي بسپاري به ترتيب با ديگر
مولکولهاي حالل و بخشهاي بسپاري و نوع ميدان متوسط بودن
نظريه  SCFهستند.

مشتقهاي معادله ( )51نسبت به توابع ياد شده ،دستهاي از
معادلهاي غيرخطي را بهوجود آورده و به همراه معادله حالتي
متناسب با سامانه بسپاري با روش قائم به ذات( )4حل ميشوند که
انرژي سامانه دو فازي بهدست ميآيد[ .]2،22در ادامه به پژوهشهايي
که از اين نظريه براي بررسي پديده هستهگذاري در محلولهاي
بسپاري استفاده شده ،پرداخته ميشود.
مهمترين علل ناهمخواني نتيجههاي نظريه کالسيک
هستهگذاري و آزمايشگاهي در نظر نگرفتن اثر کاهش اندازه سلولها و
انحناي سطح مشترک بر تنش بينسطحي و همچنين خطا
در محاسبه تفاوت انرژي حجمي هسته و توده (اختالف فشار) است.
نظريه  SCFTمدلي ميکروسکوپيک ،در برگيرنده درجههاي آزادي
مولکولي و جايگزيني براي نظريه کالسيک هستهگذاري است.
درنتيجه در اغلب مطالعهها نتيجههاي دو نظريه با يکديگر مقايسه شده
و در مورد علل ميکروسکوپيکي ناتواني پيشبيني درست نظريه
کالسيک هستهگذاري بحث ميشود .همچنين بهطور معمول نتيجههاي
اين نظريه قابليت مقايسه با نتيجههاي آزمايشگاهي را نداشته و تنها
به بررسي کيفي و روند عوامل مؤثر ميپردازد [.]2،22
ابتدا تنش بينسطحي و تفاوت انرژي حجمي با استفاده از
 SCFTمحاسبه شده و سپس مقدارهاي بهدست آمده در رابطه
انرژي نظريه کالسيک هستهگذاري جايگزين ميشوند .استفاده از
نظريه کالسيک هستهگذاري به معناي پذيرش فرضهاي اوليه
آن يعني سطح مشترکي مشخص بين هسته و توده است .انرژي
هستهگذاري به صورت مستقيم نيز از حل معادله ( )51که انرژي
آزاد حبابي از حالل در زمينه بسپاري است ،محاسبه ميشود.
با توجه به شکل  ،7نظريه کالسيک هستهگذاري شعاع بحراني
و انرژي هستهگذاري بيشتري را محاسبه ميکند .استفاده از نظريه
 SCFTقابليت اعمال اثر انحناي سطح مشترک در مقياس
مولکولهاي بسپاري را بهوجود آورده و موجب اعمال اثر افزايش
آرايشهاي( )5مولکولهاي بسپاري (افزايش بينظمي) و کاهش
انرژي داخلي بر تنش بينسطحي و انرژي هستهگذاري شده و
آنها را کاهش ميدهد .همچنين با کاهش اندازه سلولها تفاوت
نتيجههاي دو نظري افزايش مييابد[.]22
در پژوهش ديگري از نظريه  SCFTبراي بررسي انرژي بحراني
هستهگذاري ،اندازه بحراني و چگالي سلولها استفاده شده است.

)4( Self consistent

)1( Block

)5( Conformation

)2( Partition function
)3( Segment
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شکل 7ـ تغيير انرژی هستهگذاری دو نظريه کالسيک هستهگذاری
( )CNTو .SCF

هدف اصلي آن دستيابي به مسير آزمايشگاهي ساخت اسفنجي
با کيفيت باال شامل ويژگيهايي همچون کوچکترين اندازه ممکن
هسته ،بيشترين مقدار مساحت بينسطحي و هستههايي
بدون زنجيرهاي بسپاري ميباشد که با تغيير مقدارهاي ورودي،
اثر آنها را بر روي ويژگيهاي ياد شده بررسي نموده است.
از آنجاييکه  SCFTنظريهاي بر پايه مکانيک آماري تعادلي بوده و
اطالعاتي راجع به سينتيک هستهگذاري نميدهد ،روش مناسب
پيشبيني نتيجههاي نظري و مقايسه آنها با نتيجههاي
آزمايشگاهي نبوده و تنها شرايط دستيابي به اسفنجي با ساختار
ايدهآل از نظر نظري و کيفي را بررسي ميکند .همچنين اين نظريه
بيشترين چگالي سلولي قابل دستيابي را به صورت نظري براي
شرايط گوناگون محاسبه کرده و مقدار دقيق و واقعي آن را پيشبيني
نميکند .اطالعات به دست آمده از آن براي تحليل مولکولي،
شناخت عميقتر پديده هستهگذاري ،مشخص نمودن مسير و بازه
شرايط آزمايشها و کاهش تعداد آنها استفاده ميشود[.]2
نتيجهگيري

با رخداد پديده فراسير شدگي در محلولهاي بسپاري داراي
گاز فوق بحراني و بسپار گرمانرم و ايجاد اختالف پتانسيل
شيميايي ،مولکولها به صورت موضعي کنار يکديگر قرار گرفته و
نوساني از چگالي و انرژي ايجاد ميشود که در صورت غلبه
بر سدي از انرژي ،انرژي آزاد سيستم کاهش يافته و ناحيههاي
پايداري از فاز جديد در فاز اوليه يا قديمي شکل گرفته و هستهگذاري
روي ميدهد .مرحله هستهگذاري عاملي کنترلکننده در ساختار نهايي
33
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اسفنج و کاهش اندازه سلولها است ،درنتيجه شناخت و بررسي
نظريههاي هستهگذاري و پي بردن به نقاط قوت و ضعف آنها
کمک شاياني به کنترل ساختار نهايي اسفنجهاي گرمانرم ميکند.
پديده هستهگذاري در اسفنجهاي بسپاري از ديدگاه انتقال
فازي درجه اول مولکولهاي حالل (گاز) در بستر بسپار مورد بررسي
قرارميگيرد .نظريه کالسيک هستهگذاري روش اصلي و اوليه
بررسي پديده هستهگذاري در انتقالهاي فازي درجه اول بوده است.
مبناي رابطههاي ترموديناميک اين نظريه وجود صفحه جداکننده
بين دو توده تعادلي هسته و فاز اوليه ميباشد که باعث بهوجود آمدن
ترمهاي تنش بينسطحي و اختالف فشار بين آنها ميشود.
محاسبه نکردن دقيق و صحيح اين متغيرها ،اعمال نکردن اثر
زنجيرهاي بسپاري بر انرژي آزاد سامانه و نبود اثر زمان و نرخ
افت فشار از نقاط ضعف اصلي و علل ناهمخواني نتيجههاي
اين نظريه با نتيجههاي آزمايشگاهي به شمار ميروند.
در نظريه عامليت چگالي فرض صفحه مشترک بين هسته و
فاز اوليه و خطاهاي ناشي از آن حذف ميشود .در اين نظريه،
هستهگذاري به صورت نوسان موضعي چگالي در نظر گرفته شده،
تفاوت و مرزي بين فاز اوليه و فاز قديم وجود نداشته و انرژي آزاد
سامانه براساس نوسان چگالي يا ترکيب درصد اجزا محاسبه ميشود.
از اين نظريه در موردهاي بسياري براي بررسي پديده هستهگذاري
در انتقال فازي استفاده شده است .در برخي از پژوهشها اثر اندازه
و انحناي سطح هستهها و شرايط آزمايش بر تنش بين سطحي
با استفاده از اين نظريه محاسبه و از نتيجههاي آن در نظريه
کالسيک هستهگذاري استفاده شده است .همچنين انرژي هستهگذاري
به صورت مستقيم محاسبه شده که به طور معمول مقدارهاي
کمتري نسبت به نظريه کالسيک هستهگذاري به دست
آمده است .البته نتيجههاي اين نظريه با نتيجههاي آزمايشگاهي
مقايسه نشده و از آن براي بررسي هستهگذاري در مقياسهاي
مولکولي استفاده ميشود.
نظريه ميدان متوسط  SCFTکه بيانگر تغييرهاي انرژي آزاد
محلول بسپاري با تغييرهاي ترکيب درصد ميباشد ،قابليت اعمال
اثر انحناي سطح مشترک در مقياس مولکولهاي بسپاري را
بهوجود آورده و از آن براي بررسي انرژي بحراني هستهگذاري،
اندازه بحراني و چگالي سلولها استفاده ميشود .اما  SCFTروش
مناسبي براي پيش بيني نتيجههاي نظريي و مقايسه آنها با
نتيجههاي آزمايشگاهي نبوده و تنها شرايط دستيابي به اسفنجي
با ساختار دلخواه را به صورت نظري وکيفي بررسي ميکند.
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