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three-phase model is often used to investigate the structure of semicrystalline
polymers. Some of the polymeric chains lay in-between crystalline and amorphous

phases so-called liquid-crystal structures. Liquid-crystalline polymers consist mainly of
one-dimensional rod-like groups placed in the main chain or side chain. A great number
of liquid-crystalline states have been reported, ranging from those exhibiting only longrange orientational order, nematic and cholesteric phases, to those exhibiting both longrange orientational and positional order, the smectic phases. Liquid crystalline structures
can be organized into three classes, lyotropic, thermotropic, and mesogenic side group
compositions. As the liquid-crystalline structures consist of polymeric chains with paracrystalline order and has a key role on the ultimate properties of textile fibers, it will be
important to learn about this structure and the post-treatment changes such as drawing
and thermal annealing that occur in this structure. Designing new polymer processes or
improving upon old ones can only be achieved by exactly knowing the mechanisms of
microstructure development and the mesomorphic transitions in the textile fibers exhibiting
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مطالعه ساختارهای بلورمایع در پلیمرها و اثر آنها
بر خواص نهایی الیاف نساجی
سمیه باصری
سمنان ،دانشگاه سمنان ،دانشکده هنر ،گروه طراحی و چاپ پارچه ،صندوق پستي57111-35351 :

دریافت ،1396/3/6 :پذیرش1396/7/24 :

ساختار پليمرهاي نيمهبلوري اغلب با مدل سهفازي بررسي ميشود .برخی از زنجیرهای پلیمری بین
فازهای بلور و بینظم قرار میگیرند که به آنها ساختارهای بلورمایع گفته میشود .پلیمرهای بلورمایع

اغلب دارای گروههای میلهایشکل تکبعدی در زنجیر اصلی یا جانبی هستند .حالتهای بلورمایع متعددی
گزارش شدهاند که از نظم جهتیافته بلنددامنه (فازهای نماتیک و کلستریک) تا نظم جهتیافته بلنددامنه
جهتی و موقعیتی (فازهای اسمکتیک) طبقهبندی میشوند .حالتهای بلورمایع را میتوان به سه دسته
حاللیتافزا ،گرماگرا و ترکیبات گروه جانبی میانزا طبقهبندی کرد .با توجه به این نکته که ساختارهای

بلورمایع از زنجیرهای پلیمری با نظم پارابلوری تشکیل شدهاند و این ساختارها نقش کلیدی در خواص

سميه باصري

نهايي الیاف نساجی ايفا میکنند ،شناسايي و تغییرات ایجاد شده در آنها بر اثر عملیات بعدی از قبیل

کشش و تثبیت گرمایی ،دارای اهميت است .طراحی فرایندهای پلیمری جدید یا بهبود انواع موجود ،تنها با
شناخت کامل سازوکارهای توسعه ریزساختار و انتقاالت میانشکلی در الیاف نساجی امکانپذیر است
که رفـتار بلورمایع نشان میدهند.

واژگان کلیدی
ساختار بلورمایع،
الیاف كارآمد،
خواص مکانیکی،
دمای انتقال شیشهای،
بلورينگي

* مسئول مکاتبات ،پیامنگار:

baseri@semnan.ac.ir

مقاالت علمی

رفتار بلورمایع را اولین بار در سال  Lehmann 1888گزارش كرد.
این پژوهشگر دو نوع انتقال مرتبه اول را در کلستریل بنزوات
مشاهده کرد ،به نحوی که در دمای  418 Kماده بلوری جامد به
مایع تیره تبديل و در دمای  452 Kمایع همسانگرد ترانما تشکیل
شد .او گزارش کرد ،مایع تیره ،ناهمسانگرد است و واژه بلورمایع را
برای آن انتخاب کرد Flory .در سال  1956با استفاده از نظریه شبکه
حدس زد ،پلیمرهای سخت میلهایشکل در غلظتهای بیش از حد
بحرانی ،میتوانند رفتار بلورمایع ناهمسانگرد نشان دهند .غلظت
بحرانی به نسبت طول به عرض مولکولهای میلهایشکل سخت
بستگی دارد که برای تشکیل فاز بلورمایع حاللیتافزا ()lyotropic
از معادله زیر بهدست میآید [:]1
()1

8
2
) (1 −
x
x

=
v*2

ساختارهای میانی

از نظر فیزیکی ماده میتواند دارای فازهای متراکم مختلف باشد
که در شکل  1نشان داده شده است .همانطور که در شکل دیده
میشود ،هر ماده دارای سه فاز متراکم مذاب ،بلور و شیشهاي
است .مهمترین تفاوت این فازها وجود یا عدم وجود حرکتهای
بلنددامنه انتقال ،چرخش و صورتبندی است .مولکولهای مذاب
فاقد هرگونه نظم بلنددامنه بوده و در نتیجه بهراحتی جریان پیدا
میکنند .مولکولها در بلورها نسبت به محور مولکولی خود
بهحالت آرایشیافته ،منظم و ناهمسانگرد قرار میگیرند و دارای
نظم بلنددامنه و سهبعدی هستند .در نتیجه ذوب ،نظم سهبعدی
بلورها از بین میرود .در شرایط محیطی خاص ،همه حرکتهای
بلنددامنه از بین نمیروند .در نتیجه ،مجموعهای از فازهای میانی
47
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که در آن n*2 ،غلظت بحرانی و  xنسبت طول به عرض مولکول
میلهای شکل است.
بهطور کلی ،مدل كالسيك دوفازي شامل فازهاي بلوري و
بینظم ،قابلیت برقراری ارتباط ميان ساخــتار و خــواص پلیمرهای
نیمهبلوری را ندارد .بنابراین ،بايد فاز سومي شامل مولكولهاي
جهتيافته وجود داشته باشد كه عمدتا بين لیفچهها قرار دارد.
بهمنظور بررسي چنين پليمرهايي ،مدل سهفازي ارائه شده است.
در اين مدل ،فاز سوم ناحيه انتقالي است كه ميان نواحي بلوري و
بینظم قرار ميگيرد [ .]2-8وجود اين فاز ميانی در الیاف نساجی،
تعريف و محاسبات عوامل اصلي ساختاري الياف از قبيل تبلور و
جهتيافتگي را تغيير ميدهد [ .]2مقدار و جزئيات ساختاري فاز
مياني به تاريخچه مكانيكي و گرمایی اليـاف بستگي دارد .بـه نـظر
ميرسـد ،خواص مكانيـكي الياف ،بيشتر تحت تأثير فاز ميـاني
قـرار دارد تـا نـواحي بلـوري يا کامال بينظـم [ .]4،5زنجیرهای
آرایشیافته در ساختار میانی ،در دماهای کم انتقال شیشهای
پایدارند .مقدار پایداری آنها به دمای کشش و مقدار تنش درونی
آنها ،بستگی دارد .در دماهای زیاد انتقال شیشهای ،بسته به نحوه
قرارگیری نمونه ،ممکن است فرایندهایی چون استراحت مولکولی
یا تبلور در آن اتفاق افتد [.]9-14
در میان الیاف نیمهبلوری که رفتار بلورمایع نشان میدهند،
پلی(اتیلنترفتاالت) دارای اهمیت است [ .]15-18پژوهشگران
مختلف جزئیات ساختاری فاز بلورمایع را بهویژه در محصوالت
كشيدهشده مانند الياف و فیلمهای پلی(اتیلنترفتاالت) در کمتر
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مقدمه

از دماي انتقال شيشهاي ،گزارش کردهاند [ .]19-21در ميان اين
مطالـعات ،همـه پژوهشـگران توافـــق نظر دارند که با كشــش
نمونههاي پلي(اتيلنترفتاالت) در دمای کمتر از دماي انتقال
شيشهاي ،حالت ساختاري ميـاني غـيربلـوري ،امـا آرايـشيافتـه
با نظم پارابلوری حاصـل ميشود .این حالـت واسـطهاي براي
تبـلور است و در نهايـــت ،آرايشيافتگيهاي زنجيري كاملي
با شکلشناسی بلوري و ثبات ابعادي زیاد حاصل ميشود [.]22
مطالعه و بررسی رابطه میان ریزساختار الیاف پلیمری و رفتارهای
فیزیکی آنها مهم است .از جمله عوامل اثرگذار بر ریزساختار
الیاف ،نحوه قرارگیری آنها در امتداد زنجیر پلیمری است .نحوه
قرارگیری زنجیرها در دستهای از پلیمرها بهگونهای است که میان
حالت بلوری و بینظم قرار میگیرند كه به آنها ساختار بلورمایع
گفته میشود.
وضعیت نهایی و خواص این دسته از پلیمرها تحت تأثیر عواملی
چون کشش ،عملیات گرمایی ،سیال ابربحرانی ،تنشزدایی و
سرد و گرمکردن کنترل شده قرار میگیرد .به هر حال ،از آنجا كه
ساختار بلورمایع نقش بسيار مهمي در شكلگيري و توسعه ساختار
نهايي الیاف دارد و نیز شناخت هرچه بيشتر ريزساختار الياف ،به
بهبود فرايند توليد بهمنظور توليد اليافی با خواص متنوعتر و بهتر
كمك ميكند ،شناخت بيشتر ساختار بلورمایع و واسطهاي الياف و
تغييرات ايجاد شده در آنها بر اثر عملکردن در محیطهای مختلف،
اهميت دارد .بهطور مسلم ،درک صحیح خواص ساختار بلورمایع
در الیاف پلیمری و تغییرات ایجادشده در آنها بر اثر عملیات
مختلف ،میتواند به شناخت بهتر ساختار کلی الیاف و کاربردهای
جدید آنها کمک کند.

مقاالت علمی
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شکل  -2نمایی از میانزاها در بلورهای مایع [.]1

شکل  -1انواع فازهای متراکمشده ماده [.]23
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بین دو فاز اصلی مذاب و بلور وجود دارند .این فازهای میانی در سه
شکل بـلورکانـــدیس ( ،)condisبلورپالستیک و بلورمایع هستند
[ .]23در قسمت راست شکل  1انتقاالت فازی ممکن و تغییرات
آنتروپی آنها نشان داده شده است .همه ساختارهای میانی زمانیکه
بهدالیل سینتیکی یا ساختاری و در نتیجه سردشدن در حالت تبلور
کامل نگهداشته میشوند ،فرایند انتقال شیشهای را نشان میدهند
(سمت چپ شکل  .)1انتقال شیشهای به تولید ماده شیشهای با نظم
میانشکلی و بدون حرکات بلنددامنه منجر میشود [ .]24از آنجا
که بلورهای مایع متداولترین ساختارهای واسطهای هستند که در
الیاف پلیمری استفاده میشوند ،بنابراین در اینجا مطالعه دقیقتری
روی آنها انجام میشود .مواد بینظم تقریب ًا در تمام جهات از نظم
خاصی برخوردار نیستند .در حالیکه مواد بلوری دارای نظمهای
بلنددامنه در سهبعد هستند .مواد بلورمایع بین بینظم و بلوری بوده و
دارای نظم بلنددامنه در یــک یـا دو بعـــد هستند .پلیمرها
اگر از ساختارهای فضایی خاصی برخوردار باشند ،میتوانند در
فاز بلورمایع قرار گیرند .این پلیمرها دارای کاربردهای متعددی
از قبیل الیاف با مدول زیاد ،پالستیکهای دمازیاد و گروهی از
مواد الکترونیکی و ذخیرهکننده داده هستند .تشکیل بلورهای مایع،
نتیجه عدم تقارن مولکولی است و بدین دلیل ایجاد میشوند که دو
مولکول نمیتوانند در یک زمان فضای یکسانی را اشغال کنند [.]24

یکدیگر متصل شده و بدین ترتیب حلقهها آرایش خطی پیدا
میکنند .از جمله حلقههای آروماتیک میتوان به  -4،1فنیلن-6،2-
نفتالن و ترانس( -4،1سیکلوهگزیلن) اشاره کرد .نمایی از میانزاها
در شکل  2نشان داده شده است.
از جمله گروههای اتصالدهنده مناسب میتوان به گروههایی از
قبیل آزوکسی ،آزو ،ایمینو و استر اشاره کرد .در ابتدا این باور وجود
داشت که گروه میانزا باید بهطور کامل سخت و انعطافناپذیر
باشد .اما امروزه مشخص شده است ،این گروه میتواند دارای
زیرگروههای انعطافپذیر باشد [ .]1گروههای انعطافپذیر
میتوانند درون زنجیر اصلی پلیمر قرار گیرند یا بهطور جانبی به
زنجیر اصلی متصل شوند .اگر این گروهها در داخل زنجیر اصلی
قرار گیرند ،انحاللپذیری پلیمر بهبود یافته و همچنین دماهای
انتقال آن هم کاهش مییابد .گروههای انعطافپذیر میتوانند بر پایه
هیدروکربنها ،رشتههای کوتاه از گروههای دیمتیلسیلوکسان و
گروههای اولیگومتیلن از قبیل اولیگوسیلوکسان و اولیگو(اتیلن
اکسید) باشند [ .]24شکل  3ساختار انواع پلیمرهای بلورمایع را
نشان میدهد .در پلیمرهای زنجیر جانبی حداقل به دو تا چهار گروه
متیلن برای اتصال واحدهای میانزا به زنجیر اصلی ،نیاز است [.]1
پلیمرهای بلورمایع زنجیر جانبی در مقایسه با پلیمرهای بلورمایع
زنجیر اصلی ،از مدول و استحکام زیادی برخوردار نیستند .این
نوع پلیمرها بهدلیل خواص نوری و ساختاری ،بهعنوان مبدل در
زمینههای الکتریکی و مغناطیسی استفاده میشوند [.]24
انواع ساختارهای بلورمایع

پلیمرهای بلورمایع را میتوان به سه دسته حاللیتافزا ،گرماگرا

ساختار شیمیایی پلیمرهای بلورمایع

کوچکترین واحد ساختاری تشکیلدهنده بلورهای مایع ،میانزا
( )mesogeneنامیده میشود که اغلب بهشکل مولکولهای
تکبعدی میلهایشکل است [ .]23گروه میانزا باید اغلب خطی و
نسبت طول به عرض آن زیاد باشد .میانزاها سخت و ناهمسانگرد
بوده و اغلب دارای حداقل دو حلقه آروماتیک یا سیکلوآلیفاتیک
هستند .آنها در موقعیتهای پارا ،از راه پیوند سخت کوتاه به
48
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شکل  -4پلیآمیدهای مهم با ساختار بلورمایع حاللیتافزا [.]24
( )thermotropicو ترکیبات گروه جانبی میانزا طبقهبندی کرد.

بلورهای مایع حاللیتافزا پلیمرهایی هستند که فقط بهصورت
محلول ،رفتار بلوری نشان میدهند [ .]25این ساختارهای میانی در
محلولهای غلیظ بهطور منظم ایجاد میشوند .بهمنظور تشکیل آنها
در بسیاری از موارد ،بهویژه برای تهیه الیاف ،زنجیرهای پلیمری
میلهایشکل را تا غلظتهای حدود  30%حل میکنند .در اکثر موارد
پلیمرهای بلورمایع حاللیتافزا ،ساختارهای میانی نماتیک را تشکیل
میدهند .اغلـب پـلیـمرهای این گروه ،پلیآمیدهای آروماتیک با
ساختارهای حلقوی آروماتیک هستند .نمونههایی از پلیآمیدهای
دارای ساختار بلورمایع حاللیتافزا در شکل  4نشان داده شده
است .الیاف تشکیل شده از این پلیمرها اغلب بلوری بوده و

دارای مدولهای بسیار زیادی هستند [.]24

دسته دیگری از پلیمرهای بلورمایع حاللیتافزا ،پلیمرهای
حلقوی ناجور هستند که اغلب موادی با عملکرد دمایی بسیار زیاد
تولید میکنند (شکل  .)5بسیاری از این پلیمرها دارای ساختارهای
شیمیایی پلهای یا نیمپلهای هستند .اگر پیوندی در ساختار پلهای در
نتیجه گرما یا اکسایش شکسته شود ،زنجیر میتواند وزن مولکولی
اولیه خود را حفظ کند ،اما اگر زنجیر اتم کربن منفرد اکسید شود،
زنجیر تخریب شده و خواص آن از بین میرود.
پلیمرهای حاللیتافزا در عین حال که دارای مزایایی چون
مقاومت شیمیایی خوب ،مقاومت گرمایی و ثبات ابعادی زیاد،
ضدآتش بودن و مقاومت ارتعاشی زیاد هستند ،معایبی چون گرانی،
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شکل  -5محلولهای حاللیتافزا از ترکیبات پلیمرهای حلقوی ناجور [.]24،25
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نیاز به خشکشدن پیش از فرایند و خواص بهشدت ناهمسانگرد
را نیز دارند [.]25
بلورهای مایع گرماگرا بهشکل مذاب نظمیافته بوده و میتوانند
بدون آنکه تخریب شوند ،در حالت بلورمایع باقی بمانند .واژه
گرماگرا به این واقعیت بازمیگردد که فاز بلورمایع در محدوده
دمایی خاص پایدار است [ .]1ساختار شیمیایی بیشتر پلیمرهای
بلورمایع گرماگرا از نوع کوپـلیاسـترهـای آرومـاتیـک است.
پلیاسترهای گرماگرای تجاری متعددی از قبیل  Vectraو Xydar
وجود دارند که ظرفیتهای گرمایی زیادی داشته و در الیاف نساجی
استفاده میشوند [ .]1پلیاسترهای آروماتیک هوموپلیمر ساده،
اغلب دارای دمای ذوب بسیار زیادی برای تشکیل ساختارهای
میانی گرماگرا هستند که تخریب نمیشوند .این در حالی است که
دمای ذوب آنها با کوپلیمرشدن کاهش مییابد.
بهمنظور کاهش دمای ذوب این مواد ،روشهای مختلفی وجود
دارد [ .]24پلیمرهای گرماگرا که در آنها میانزاها در زنجیر اصلی
قرار میگیرند ،در حالـت مـذاب از نظر طولی آرایشیافته و مدت
زمان استراحت آنها بسیار طوالنی است .در نتیجه ،کاربرد آنها
بهطور عمده در مهندسی پالستیک کارآمد است .اگر میانزاها
بهشکل گروههای جانبی به زنجیر اصلی متصل شوند ،پلیمرهای
گرماگرا برای استفاده در صنایع الکترونیک مناسب هستند [.]1
حالت بلورمایع برای فراورش بسیار مناسب بوده و ساختارهای
بسیار آرایشیافته با گرانرویهای کم را حاصل میسازد .پلیمرهای
بلورمایع در مصارف واقعی بسیار بلوری بوده و با حذف حالل یا
سردکردن سامانه ،از حالت بلورمایع خارج و بهحالت بلوری تبدیل
میشوند [.]24
پلیمرهای بلورمایع زنجیر جانبی دارای گروههای جانبی میلهای
یا صفحهایشکلاند که روی پلیمرهای معمولی از قبیل آکریلیکها
یا سیلوکسانها قرار گرفتهاند (شکل  .]7،24[ )6ترکیبات حاوی
زنجیر جانبی ميانزا اغلب دارای زنجیرهای محکم پیچخورده
تصادفی بوده که دارای گروههای جانبی میلهایشکل نیز هستند.
وجود این گروههای جانبی میلهایشکل به تشکیل ساختارهای

شکل  -6نمایی از پلیمرهای بلورمایع زنجیر جانبی که در
ساختارهای میانی مختلف سازماندهی شدهاند [.]24
بلورمایع در آنها منجر میشود .از آنجا که پلیمرهای حاوی زنجیر
جانبی میانزا اغلب در حالت مذاب تولید میشوند ،بنابراین میتوان
آنها را زیرمجموعهای از مایعهای بلوری گرماگرا دانست [.]24
ساختار فیزیکی پلیمرهای بلورمایع

فاز بلورمایع دارای سازماندهیهای مختلف بین همسانگرد ،بینظم و
بلور ســهبــعدی کامـل است .این سازماندهیها در شکل  7نشان
داده شدهاند .ویژگی مشترک تمام ساختارهای نشان داده شده در
شکل  ،7عدم تقارن شکل آنهاست که بهشکل میلههایی با نسبت
محوری بزرگتر از  3یا از راه صفحات نازک منظم شده دوبعدی
آشکار میشوند .در شکل  8نمونههایی از ساختارهای شیمیایی
بلورهای مایع با وزن مولکولی کم نشان داده شده است.
پلیمر دارای ساختار بلورمایع میتواند در دماها و فشارهای
مختلف ساختارهای میانی متعددی داشته باشد .با افزایش دما،
پلیمر انتقالهاي درجه اول متعددی را از حالت منظم به حالتهای
با نظم کمتر نشان میدهد [ .]24پلیمر گرماگرایی را در دمای زیاد
درنظر بگیرید .در این حالت ،مذاب بهشکل همسانگرد بوده ،از
شفافیت نوری کاملی برخوردار است .همچنین ،مولکولها فاقد نظم
بلنددامنه جهتی و موقعیتی هستند .زمانیکه دمای پلیمر کاهش یابد،

شکل  -7نمایی از ساختارهای بلورمایع (هر خط نشاندهنده یک میانزا روی زنجیر پلیمری است) [.]25
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شکل  -8مولکولهای آلی نامتقارن بهشکلهای میلهای یا صفحهای که میتوانند ساختارهای بلورمایع ایجاد کنند [.]24

تشکیل الیاف نساجی از پلیمرهای بلورمایع

زنجیرهای پلیمرهای میلهایشکل بهراحتی میتوانند در جهت
محور لیف بدون تاخوردگی ،آرایشیافته و الیافی با مدول زیاد و
بسیار محکم ایجاد کنند .مثالی در این زمینه ،پلیآمیدهای آروماتیک
هستند که در محلول غلیظ سولفوریک اسید یا در حاللهای
مخلوط از ترکیبات -1-Nدیمتیلاستامید حل میشوند .با افزایش
غلظت ،ابتدا گرانروی محلول پلیمر افزایش یافته و سپس بهشدت
کاهش مییابد .علت این موضوع را میتوان تشکیل بلورهای
مایع نماتیک دانست که از نظر نوری ناهمسانگرد بوده و کمی
آرایشیافتگی ایجاد میکنند .افزون بر این ،گرانروی محلولهای
حاللیتافزا در جریان برشی کمتر از گرانروی محلولهایی با همان
غلـظت و وزن مولکولی است که بهطور تصادفی پیچخوردهاند.
دليل آن ،نبود درگیریهای مولکولی در ساخـتار نماتیک است.
بنابراین ،از نظر مهندسی به انرژی کمتری برای پمپکردن محلول
پلیمری به بیرون از روزنههای رشتهساز نیاز بوده و الیاف تولیدشده
51
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در دمای مشخصی ابری میشود که نشانگر تشکیل فاز بلورمایع
است .اغلب فازهای بلورمایع که بهطور مستقیم از مذاب همسانگرد
حاصل میشوند ،نماتیک بوده و دارای نظم بلنددامنه جهتی و فاقد
نظم موقعیتی هستند .پرتو ایکس ترکیبات نماتیک بهدلیل فقدان
نظم بلنددامنه موقعیتی ،مشابه مایعات بهطور پراکنده است [ .]1فاز
کلستریک از نظر موضعی شباهت زیادی به ساختار نماتیک دارد.
هر دوی این ساختارها فقط دارای نظم بلنددامنه جهتی بوده [ ]24و
تفاوت آنها در تابخوردگی ساختار کلستریک حول محور عمود
بر جهت مولکولی است .این تابخوردگی خودبهخود بوده و از
ویژگی کایرال مولکولها ناشی میشود .این ساختار میتواند از راه
عناصر کایرال پلیمر یا افزودن ترکیب کایرال با مولکولهای کوچک
به پلیمر نماتیک حاصل شود [ .]1در ساختارهای کلستریک ،گام
مارپیچها و به دنبال آن تفرق نور با تغییر دما تغییر يافته و بدين
دلیل رنگ آنها با تغییر دما تغییر میيابد [ .]25با کاهش بیشتر
دمای مذاب پلیمر نماتیک ،ساختار اسمکتیک تشکیل میشود .در
این حالت زنجیرهای پلیمری نمیتوانند بهراحتی در جهت طولی
حرکت کنند ،در نتیجه گرانروی این ترکیبات بسیار زیاد است [.]1
بلورهای مایع اسمکتیک در دو جهت آرایش یافتهاند .امروزه

دانشمندان تعداد زیادی از ساختارهای اسمکتیک را شناسایی
کردهاند که دو نوع  Aو  Cمهمترین آنها هستند [.]24
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نیز محکمتر هستند [ .]24آرایشیافتگی کلی شکلشناسی نماتیک
از راه رفتار برشی جریان افزایش مییابد که در حین فرایند تولید
الیاف ایجاد میشود .بنابراین ،در لحظهای که محلول پلیمری غلیظ
از روزنههای رشتهساز خارج میشود ،تمام مولکولها بهشدت در
راستای جریان آرایش مییابند .در نهایت با خروج حالل ،پلیمر
بلوری میشود .بدین ترتیب ،الیاف پلیآمید آروماتیک با وجود
آنكه دارای ساختارهای بلورمایع در حین فراورش هستند ،زمانیکه
تشکیل میشوند بهشدت بلوری شده و بهدلیل نبود تاخوردگیهای
زنجیر و سایر عیوب ،الیاف از مدول و استحکام بسیار زیادی
برخوردار میشوند [.]24
از جمله الیاف پلیمری که ساختار بلورمایع در آنها دیده
شده است ،میتوان به پلي(اكسيمتيلن) ،پلي(اتيلنترفتاالت)،
پلـي(تريمتيلنترفتاالت) ،پلي(بوتيلنترفتاالت) ،پلي(اتراتركتون)،
پلي(كربنات) ،پلی(-3هیدروکسی بوتیرات) ،پلی(اکسی،2-
-6دیمتیل -4،1-فنیلن) ،پلي(فنيلنسولفيد) و پليپروپيلن اشاره
کرد [ .]22،26،27در میان این الیاف ،پلی(اتيلنترفتاالت) پلیمر
نیمهبلوری است که با شکلهای بیشماری استفاده میشود .با
توجه به کاربردهای متعدد پلي(اتيلنترفتاالت) ،در اینجا بهعنوان
نمونهای از الیاف بلورمایع بررسی میشوند.
تشـكيـل حالـت میانشکلی و مشـاهـده ساختـار میانی در فرایند
تبـلور پلي(اتيلنترفتاالت) را اولين بار  Bonartو بـعدها  Asanoو
همكاران مطالعه كردند [ .]20آنها نشان دادند ،بـا کـــشش
پلی(اتیلنترفتاالت) بینظم در دمای کمتر از انتقال شیشهای،
زنجیرهای مولکولی آرایش مییابند و نواحی با نظم نماتیک و
اسمکتیک تشکیل میدهند .پس از آن ،پژوهشگران مختلف در باره

اين موضوع مطالعه كرده و وجود فاز سوم و جزئیات ساختاری
آن را ،بهویژه در محصوالت كشيدهشده ،مانند الياف و فیلمهای
پلی(اتیلنترفتاالت) در کمتر از دمای انتقال شيشهاي ،گزارش
کردهاند [ .]10-14در ميان اين مطالـعات ،همـه پژوهشـگران
توافـق نظر دارند كه ساختار انتقالي ،شامل اليههايي با نظم میانفاز
يا پارابلوری است .اين حالت اغلب با كشش نمونههاي بینظم
آرايشنيافته در دماهاي کمتر از انتقال شيشهاي ،حاصل شده و
با گرمادهی در دماي بيش از انتقال شيشهاي به ساختار بلوري
سهشیبی تبديل میشود [ .]22بهمنظور بررسی اثر ساختارهای
بلورمایع در خواص نــهایی الــیاف ،در اینجا بهاختصار به برخی
از این مطالعات پرداخته میشود Kawakami .و همکاران [ ]6فیلم
پلی(اتیلنترفتاالت) را در دمای نزدیک  Tgتحت کشش تکمحوری
قرار داده و تغییرات ایجاد شده در ریزساختار فیلمها را به چهار
ناحیه تقسیم کردهاند (شکل .)9
ناحیه اول که در نتیجه کشش  0%تا  50%حاصل شده ،شامل
ساختار بینظم آرایشیافته و بلورمایع نماتیک است .در ناحیه دوم
(کشش  50%تا  )200%تغییرات پالستیک در نمونه ظاهر شده و
همچنین ساختار نماتیک به اسمکتیک تبدیل میشود .با افزایش
کشش در ناحیه سوم (کشش  200%تا  ،)400%ساختار بلورمایع
اسمکتیک به ساختار بلوری سهشیبی تبدیل شده و همچنین بخش
دیگری از ساختار نماتیک به اسمکتیک تبدیل میشود .با اعمال
کشش پس از نقطه بحرانی یعنی انتهای ناحیه سوم و شروع ناحیه
چهارم ،بلورهای تشکیل شده در ناحیه قبل رشد میکنند ،کاملتر
شده و به شبکه پایداری از ورقه تبدیل میشوند [.]6
در مطالعه دیگری  Keumو همكاران [ ]22به مطالعه ساختار
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شکل  -9تصاویر پراش پرتو ایکس با زاویه باز سنکروترون در حین کشش فیلم پلی(اتیلنترفتاالت) در دمای .]6[ 70°C
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(ب)
				
(الف)
		
شکل ( -10الف) منحنی نیرو-کشش الیاف نورس و (ب) الگوهای پرتو ایکس نصفالنهاری الیاف کشیدهشده [.]22
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انتقالي در اليـاف پـلي(اتيـلنترفتـاالت) تحـت كشـش سـرد
پرداختـهاند .منحنی نیرو-کشش این نمونهها و همچنین الگوهای
نصفالنهاری الیاف کشیدهشده و تثبیتگرمایی شده در دمای
 ،70°Cدر شکل  10نشان داده شده است.
همانطور که در شکل مالحظه میشود ،بازتاب نصفالنهاری
 )001(trsکه نشاندهنده فاز اسمکتیک است ،از کشش  60%به
بعد در نمونهها مالحظه میشود .این موضوع نشانگر آن است
که ساختار بلورمایع در الیاف پلی(اتیلنترفتاالت) تنها تا پیش از
ناحیه سختشدن در اثر کشش ،قابل مشاهده است .با افزایش
کشش ،شدت بازتاب  )001(trsافزایش یافته ،اما موقعیت آن تغییری
نمیکند [ .]22با استفاده از شدت بازتاب  )001(trsمیتوان کسر
جرمی فاز اسمکتیک را برآورد کرد [ .]6همچنین مشخص شده
است ،مقدار تبلور الیاف پلی(اتیلنترفتاالت) بهشدت به درجه
آرایشیافتگی زنجیرهای مولکولی آن بستگی دارد .برای الیاف
پلی(اتیلنترفتاالت) کشیدهشده در دمای کمتر از انتقال شیشهای،
فرایند تبلور دومرحلهای درنظر گرفتهشده است [.]27
زمانـيكه پلي(اتيلنترفتـاالت) بینظم در دماهاي کمتر از انتقال
شيشهاي تحت كشش تکمحوری قرار ميگيرد ،مولكولهاي
داراي صورتبندي کج گروههاي گليكول ،به مقدار كمي آرايش
یافته و کسر جرمی آنها نیز بهسرعت کاهش مييابد .درحاليكه
مولكولهاي داراي صورتبندي ترانس ،بهسرعت آرايش یافته و
کسر جرمی آنها نیز افزایش مييابد [ .]28افزايش صورتبندي
ترانس به افزايش آرايشيافتگي الياف منجر ميشود (شکل .)11
زنجیرهای آرایشیافته در ساختار میانی ،در دماهای کمتر از
انتقال شیشهای پایداراند .مقدار پایداری زنجیرها به دمای کشش و
مقدار تنش درونی آنها ،بستگی دارد .ساختار میانی به بارگذاری

مکانیکی و عملیات گرمایی ،حساس بوده و با افزایش دما به
بیش از انتقال شیشهای ،بهشدت ناپایدار میشود .در دماهای بیش
از انتقال شیشهای ،بسته به نحوه قرارگیری نمونه ،ممکن است
فرایندهایی چون استراحت مولکولی یا تبلور در آن رخ دهد [.]14
تبلور زنجیرهای آرایشیافته در ساختار میانی ،از دو دیدگاه
ترمودینامیکی و سینتیکی قابل بررسی است [ .]21از دیدگاه
ترمـودینامیـکی ،آنـتروپی زنجیـرهای آرایشیافته کمتر از آنتروپی
زنجیرهای بینــظم است .بنـابراین بهمنظور هستهزایی اولیه،
زنجیرهای آرایشیافته در ساختار میانی در مقایسه با زنجیرهای

شکل  -11نمودار فازی ایجادشده با کشش تکمحوری
پلی(اتیلنترفتاالت) در دمای .]6[ 70°C
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شکل  -12نتایج حاصل از پراش پرتو ايكس سنكروترون
پلی(اتیلنترفتاالت) آرایشیافته پس از تثبیت گرمایی در دماهای
مختلف با زاویه( :الف) باز (تصاویر گوشه سمت راست مربوط
به بازتاب نصفالنهاری اسمکتیک هستند) و (ب) كوچك (اعداد
نشان دهنده دماهای تثبیت گرمایی هستند) [.]13
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بینظم یا زنجیرهای با آرایشیافتگی اندک ،به انرژی آزاد کمتری
نیاز دارند .از دیدگاه سینتیکی ،صورتبندی زنجیرهای آرایشیافته
به صورتبندی زنجیرهای مولکولی در نواحی بلوری نزدیکتر
بوده و بنابراین ،راحتتر وارد شبکه بلوری میشوند.
 Shaofengو همكاران [ ]26فيلم پلي(اتيلنترفتاالت) را در دمای
کمتر از انتقال شيشهاي تا ازدياد طول  100%كشيده و با استفاده از
روش پراش پرتو ايكس با زاويه باز سنكروترون ،تبلور القا شده با
ازدياد طول را در فیلمها مطالعه کردهاند .این پژوهشگران گزارش
کردند ،حين كشش زير دماي انتقال شيشهاي و بالفاصله بهمحض
تشكيل گردنه ،میانفاز تشكيل ميشود .آنها قله نصفالنهاري
تيزي ( )d=10/32 Å( )001را در ناحيه میانفاز مشاهده کردهاند .از
آنجا كه فاصله  dاين قله كوچكتر از طول مونومر در سلول واحد
است ،بنابراین آنها نتيجه گرفتهاند ،زنجيرهاي مولكولي در میانفاز،
ساختار اسمكتيك اریب را نسبت به جهت كشش تشكيل ميدهند.
گزارش شده است ،شدت اين قله پیش از تبلور و در حين تشكيل
میانفاز افزايش يافته و بهمحض تشكيل ساختار بلوري سهشیبی
( )triclinicدر دماي بیش از انتقال شيشهاي ،شدت آن بهمقدار
درخور توجهی كاهش مييابد .بديـن ترتيـب ،پیشبینی شده است،
بلورهاي سهشیبی پلي(اتيلنترفتاالت) ساختار اليهاي متمايلي را
تشكيل ميدهند كه به انتقال اين قله به خارج از نصفالنهار منجر
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ميشود Shaofeng .و همكاران در مطالعه خود نتيجه گرفتـند،
تبـلور الـقاشـده بر اثر ازدياد طول بهطور عمده در ناحيه میانفاز
اتفاق ميافتد .در نتيجه ،میانفاز بهعنوان پيشماده براي تبلور القا
شده با ازدياد طول عمل ميكند [ Keum .]26و همكاران [ ]22نيز
در مطالعات خود ،اين نظريه را تاييد كردهاند.
 Mahendrasingamو همكاران [ ]13توسعه ريزساختار
پلي(اتيلنترفتاالت) آرايشيافته را در حين تبلور با عمليـات گرمایی
با استفاده از پراش پرتو ايكس سنكروترون مطالعه کردهاند (شکل
 .)12نتـايج مطالعات آنها نشان داد ،در حين تبديل نمونه از حالت
بینظم آرايشيافته به بلوري ،تغيير يكنواختي در كل نمونه اتفاق
ميافتد .بر اثر عمليات گرمایی تا دماي  ،70°Cنتايج پراش پرتو
ايكس زاويهباز ،بازتاب نصفالنهاري اسمكتيك را نشان ميدهند .با
افزایش دما به بیش از  ،70°Cدر عین حال که بازتاب نصفالنهاری
اسمکتیک دیده میشود ،بازتابهای بلوری در پراش استوایی نیز
ظاهر میشوند .در دمای بین  70°Cتا  ،100°Cبازتابهای بلوری
قویتر میشوند .این در حالی است که نشانههای کوچکی از بازتاب
نصفالنهاري اسمكتيك دیده میشود .در نهایت در دمای 100°C
نشانهای از بازتاب اسمكتيك مالحظه نمیشود .اين موضوع نشان
ميدهد ،با عمليات گرمایی ،طول جانبي محدوده آرايشيافته در
فاز بینظم ،افزايش مييابد .بنابراين چنين نتيجهگیری میشود ،در
پلي(اتيلنترفتاالت) آرايشيافته ،فاز میانی بلورمایع پیش از تبلور
وجود دارد .این فاز نقش مهمی در تبلور نمونهها دارد و اگر وجود
نداشته نباشد ،نمونه در اثر عمليات گرمایی اصال متبلور نميشود.
آزمونهای پراش پرتو ايكس زاويهکوچک (شکل -12ب) نیز این
نتیجهگیری را تأیید میکنند.

نتیجهگیری
بهطور کلی ،مدل كالسيك دوفازي شامل فازهاي بلوري و بینظم،
قابلیت برقراری ارتباط ميان ساختار و خواص را در پلیمرهای
نیمهبلوری ندارد .بنابراین ،بايد فاز سومي شامل مولكولهاي
جهتيافته كه عمدتا بين لیفچهها قرار دارند ،وجود داشته باشد.
بنابراين به منظور بررسي چنين پليمرهايي ،مدل سهفازي ارائه شده
است .در اين مدل ،فاز سوم يك ناحيه انتقالي است كه ميان نواحي
بلوري و بینظم قرار ميگيرد و تحت عنوان ساختار بلورمایع شناخته
میشود .پلیمرهای بلورمایع اغلب دارای گروههای میلهایشکل
تکبعدی در زنجیر اصلی یا جانبی خود هستند .ساختارهای
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پلیمري نیمهبلوری است که مدل سهفازي شامل فاز بلورمایع
 با كشش الیاف.بهخوبي خواص گرمایی آن را توضيح ميدهد
بینظم آرايشنيافته پلی(اتیلنترفتاالت) در دماهاي كمتر از دماي
 ساختار انتقالي شامل اليههايي با نظم بلورمایع يا،انتقال شيشهاي
 اين حالت با گرمادهي در دماي.پارابلوري در آنها ایجاد ميشود
بيش از دماي انتقال شيشهاي به ساختار بلوري (سهشيبي) تبديل
.ميشود و در نهایت الیافی با مدول و استحکام زياد تولید میکند
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