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مدلسازی توزیع اندازه ذرات در سیستمهای
پلیمریزاسیونامولسیونیبوتیلآکریالتوبوتادیان
فرنوش اهللدینیان حصاروییه ،1فرشاد فرشچی تبریزی ،*2حسین عابدینی 3و کیانوش رزاقی

1

 -1گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 -2دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه شیراز ،ایران
-3پژوهشکده مهندسی پژوهشگاه پلیمر وپتروشیمی ،تهران ،ایران

تاريخ دريافت93/5/7 :

تاريخ پذيرش93/11/18 :

چكيده
توزیــع انــدازه ذرات یکــی از مهمتریــن پارامترهــای التکسهــای تولیدشــده بـهروش پلیمریزاســیون امولســیونی اســت .ایــن پارامتــر بــر
خــواص رئولوژیکــی ،نــوری ،چســبندگی ،تشــکیل فیلــم و مقاومــت مکانیکــی التکــس تاثیــر ميگــذراد؛ بــه هميــن دليــل ،مدلســازی
توزیــع انــدازه ذرات در پلیمریزاســیون امولســیونی از نقطهنظــر مطالعــات مکانیزمــی و کاربــردی اهمیــت فــراوان دارد .در ایــن پژوهــش،
يــك مــدل مکانیزمــی برمبنــای معــادالت موازنــه جمعیــت بــرای پیشبینــی توزیــع انــدازه ذرات در پلیمریزاســیون امولســیونی
بوتیلآکریــات و بوتــادیان ارائــه و روش حجــم محــدود بــرای گسستهســازی معــادالت موازنــه جمعیــت اســتفاده شــده اســت .نتایــج
حاصــل از مدلســازی ایــن دو فرآینــد بــراي بررســی اثــر غلظــت عامــل فعالکننــده ســطح بــر روی تغییــرات درصــد تبدیــل و متوســط
قطــر ذرات بــا دادههــای تجربــی مقايســه شــدهاند .طبــق نتایــج بهدسـتآمده ،بــا افزایــش غلظــت عامــل فعالکننــده ســطح ،متوســط
ســرعت پلیمــر شــدن افزایــش و متوســط قطــر ذرات کاهــش ميیابــد و بهدنبــال افزایــش مــدت زمــان هســتهزایی و رشــد ذرات،
منحنــی توزیــع انــدازه ذرات پهنتــر میشــود.

كلمــات كليــدي :توزیــع انــدازه ذرات ،پلیمریزاســیون امولســیونی ،بوتیلآکریــات ،بوتــادیان ،معــادالت
موازنــه جمعیــت

ن کــه بــا کنتــرل توزیــع انــدازه ذرات میتــوان
چنــا 

مقدمه

توزیــع انــدازه ذرات در پلیمریزاســیون امولســیونی عاملــی
تاثیرگــذار در بهبــود خــواص ذاتــی محصــول اســت؛

خــواص رئولوژیکــی ،نــوری ،پوشـشدهی ،بیشــینه درصــد
جامــد ،میــزان چســبندگی و زمــان خشــک شــدن پلیمــر

را تعییــن کــرد[ .]1لــذا در ســالهای اخیــر مطالعــات
متعــددی در زمینــه مدلســازی و کنتــرل توزیــع

*مسئول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

انــدازه ذرات در سیســتمهای مختلــف پلیمریزاســیون

farshchi@shirazu.ac.ir

امولســیونی انجــام شــدهاند[.]6-2
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مدلهــای پلیمریزاســیون امولســیونی را میتــوان

تعــداد رادیــکال آنهــا کمتــر از مقــدار متوســط تعــداد

تقســیم کــرد .در مدلهــای ســطح اول برمبنــای یــک

کــه رادیکالهــای بیشــتر از مقــدار متوســط دارنــد دارای

براســاس روش محاســبه توزیــع انــدازه ذرات بــه دو ســطح
تقریــب تکپراکنــش ،1تمــام ذرات بــا انــدازه متوســط

یکســان در نظــر گرفتــه میشــوند[ .]1ایــن مدلهــا
در سیســتمهای ســاده پاســخهایي قابلقبــول ارائــه

رادیــکال بــهازای ذره اســت (  )n> nنســبت بــه ذراتــی
تاخیــر اســت .ایــن امــر بــه پدیــده پهــن شــدن اتفاقــی

3

منحنــی توزیــع منجــر میشــود کــه در مــدل شــبهتوده

لحــاظ نشــده اســت[ 1و .]9

میدهنــد و بــا توجــه بــه نتایجــی کــه از مدلســازی

در شــرایطی کــه فــرض اختتــام آنــی رادیکالهــا معتبــر

میتــوان بــه مدلهــای ارائهشــده در مراجــع  7و 8

متوســط تعــداد رادیــکال بـهازای ذره نیــاز باشــد ،ميتــوان

مدنظرانــد ،هنــوز اســتفاده میشــوند .در ایــن راســتا

نباشــد و همزمــان بــه بــرآوردي صحیــح از انــدازه ذرات و

اشــاره کــرد .در مطالعــات صورتگرفتــه در زمینــه

از مدلهــای پیچیدهتــر مثــل مــدل  0-1-2اســتفاده

پلیمریزاســیون امولســیونی دو مــدل صفــر -یــک و

کــه دربردارنــده دو رادیــکال اســت ،اختتــام شــبهآنی

مدلســازی و کنتــرل توزیــع انــدازه ذرات در سیســتمهای

كــرد .در ایــن مــدل ،در اثــر ورود رادیــکال بــه ذرهای

شــبهتوده بــرای توصیــف سیســتم واکنــش بهشــكلي

روی میدهــد .ایــن فــرض در شــرایطی کــه  nپاییــن
و فرآينــد اختتــام کنترلکننــده ســرعت باشــد ،معتبــر

دارای یــک رادیــکال اســت ،اختتــام آنــی روی میدهــد،

بــا مــدل شــبهتوده و صفــر– یــک بــرای مدلســازی

گســترده اســتفاده شــدهاند.

در مــدل صفــر -یــک بــا ورود رادیــکال بــه ذرهای کــه

اســت .ویــل و مککنــا کارایــی مــدل  0-1-2را در مقایســه

در نتیجــه ذره تنهــا میتوانــد دارای یــک رادیــکال آزاد

هموپلیمریزاســیون امولســیونی وینیــل کلرایــد تصدیــق

و یــا فاقــد رادیــکال باشــد .در ایــن روش ذرات پلیمــر

بــه ذرات فاقــد رادیــکال و ذرات دارای رادیــکال تفکیــک
میشــوند .ذرات دارای رادیــکال نیــز بــه ذراتــی بــا یــک
رادیــکال مونومــری و يــا یــک رادیــکال پلیمــری تقســيم

میشــوند .در نتیجــه بــراي تعییــن توزیــع انــدازه ذرات،

بــه ســه معادلــه موازنــه جمعیــت )PBE( 2بــرای تعــداد
رادیکالهــا بــهازای ذره نیــاز اســت.

کاربــرد ایــن روش بــه ذرات کوچــک محــدود میشــود
کــه ســرعت ورود رادیکالهــا بــاال و فــرض اختتــام آنــی

معتبــر اســت .در روش شــبهتوده بــا احتســاب یــک حالــت
متوســط بــرای ذرات همانــدازه ،پیچیدگــی مربــوط بــه

كردهانــد[ .]10امــا همچنــان کــه نویســندگان نیــز
اشــاره کردهانــد ،حــل عــددی مجموعــه معــادالت

مــدل  ،0-1-2بهدلیــل افزایــش تعــداد معــادالت

PBE

بهویــژه در صــورت در نظــر گرفتــن پدیــده انعقــاد در
مدلســازی ،از مــدل شــبهتوده (و یــا مــدل صفــر -یــک)

بســیار دشــوارتر خواهــد بــود .شــرایط فــوق بــا مجــزا
کــردن ذرات داراي ســه رادیــکال پلیمــری (مــدل -2-3

 )0-1پیچیدهتــر ميشــوند ،لــذا ایــن روش بهنــدرت

در مقــاالت اســتفاده شــده اســت .از کاربردهــای ایــن
مــدل میتــوان بــه مدلســازی توزیــع انــدازه ذرات در

پلیمریزاســیون امولســیونی نیمهپیوســته اســتایرن در
شــرایط کمبــود مونومــر اشــاره کــرد[.]11

مجــزا در نظــر گرفتــن ذرات در مــدل صفــر– یــک حــذف
میشــود .معمــوال ایــن مــدل بــرای مقادیــر بــاالی n

بــرای رفــع محدودیــت مدلهــای منفــرد میتــوان از

اســت .اســتفاده از روش شــبهتوده مزایایــی از جملــه حــل

بهعنــوان راه حلــی موثــر بهــره جســت.

( ) n <0/7و ســرعت بــاالی ورود رادیــکال بــه ذره صــادق

یــک معادلــه  PBEو عدممحدودیــت  nرا بههمــراه دارد.

بــا وجــود ايــن در شــرایطی کــه فــرض رشــد یکنواخــت
ذرات صــادق نیســت ،ســرعت رشــد ذراتــی کــه متوســط

مدلهــای ترکیبــی صفــر -یــک و شــبهتوده[ 12و ]13

1. Monodisperse
)2. Population Balance Equation (PBE
3. Stochastic Broadening
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توصیف مدل

بررســی رفتــار ســینتیکی مونومرهــای آکریلیــک انجــام

واکنــش شــروع بــا تجزیــه آغازگــر محلــول در آب رخ

گســترده در زمینــه پلیمریزاســیون امولســیونی بوتیــل

مونومرهــای محلــول در آب اولیگومرهایــی را تشــکیل

توزیــع انــدازه ذرات در هموپلیمریزاســیون بوتیــل

بهصــورت رســوب از فــاز آبــی جــدا ميشــوند (هســتهزایی

همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت صنعتــی پلیمرهــای

دیگــر رشــد ميكننــد و ذرات پلیمــر اولیــه تشــکیل

شــدهاند ،امــا در مقایســه بــا مطالعــات ســینتیکی

ميدهــد .رادیکالهــای تولیدشــده بــا برخــورد بــه

آکریــات ،مقــاالت معــدودی در زمینــه مدلســازی

میدهنــد کــه پــس از رســیدن بــه طــول زنجیــره بحرانــی

آکریــات وجــود دارنــد.

همگــن) و پــس از آن از طريــق واکنــش بــا مونومرهــای

شــامل بوتــادیان در تولیــد الســتیک مصنوعــی،

رزینهــای  ،ABSپوشــش و  ...مقــاالت اندکــی
دربــاره رفتــار ســینتیکی بوتــادیان در سیســتمهای

پلیمریزاســیون امولســیونی چــاپ شــدهاند كــه از آن
میــان تنهــا میتــوان بــه مطالعــات ویرتــز و همکارانــش

اشــاره كــرد کــه در آنهــا موضوعاتــي از جملــه غلظــت

و نــوع آغازگــر ،غلظــت و نــوع امولســیفایر ،دور همــزن،

غلظــت مونومــر ،غلظــت الکترولیــت و اثــر تیولهــا
بررســی شــدهاند[.]16-14

وردورمــان و همکارانــش نيــز ،در حالــت ســوم ســینتیک
اســمیت– اوارت بــا اســتفاده از مونیتورینــگ ســینتیک

پلیمریزاســیون در حالــت ناپایــا ،موضوعاتــي از جملــه
ثابــت ســرعت انتشــار ،ثابــت ســرعت جــذب و دفــع

میشــوند .ذرات پليمــري از راه مكانيــزم هســتهزايي

نيــز بــه وجــود ميآينــد .در ايــن روش رادیکالهــای
اولیگومــری تولیدشــده در آب ،بــا رســیدن بــه طــول

زنجیــره بحرانــی ،میتواننــد بــه درون مایســلها نفــوذ

كننــد و بــا انجــام واکنــش پلیمریزاســیون و رشــد زنجیــره
درون مایسـلهای متــورم از مونومــر ،ذرات پليمــري را بــه

وجــود آورنــد .ذرات پلیمــری تشکیلشــده از دو مکانیــزم
فــوق بــا جــذب امولســیفایر از آب پایــدار میشــوند.

فرضیــات مدلســازی عبارتانــد از :پلیمریزاســیون
فقــط درون ذرات پلیمــری اتفــاق میافتــد؛ ذرات توســط

دو مکانیــزم هســتهزایی همگــن و مایســلی بــه وجــود
میآینــد و فرآيندهــاي رشــد ،هســتهزایی همگــن و
مایســلی رقابــت ميكننــد.

رادیکالهــا را گــزارش كردهانــد[ .]19-17امــا تــا آنجــا

در ایــن پژوهــش ،روش صفر-یــک بــرای مدلســازی

و کنتــرل توزیــع انــدازه ذرات پلیبوتــادیان بــا اســتفاده

ذرهای کــه دارای یــک رادیــکال آزاد اســت ،بــه اختتــام

زمينــه کمبــود شــدید ثوابــت ســینتیکی قابلاطمینــان

درون هــر ذره نســبت بــه ذره دیگــر ،نقــش حیاتــی

میكنــد ،لــذا مدلســازی ایــن ســامانه در درک رفتــار

رادیــکال درون یــک ذره نمیتوانــد ،بــدون انجــام یــک

در ایــن مقالــه مــدل صفــر -یــک بــرای توصیــف توزیــع

داشــته باشــد .از انعقــاد ذرات پلیمــری صرفنظــر شــده

بوتیــل آکریــات و بوتــادیان اســتفاده شــده اســت .در در

آبگریــز مونومــر بوتیــل آکریــات و بوتــادیان تنهــا بــه

و روش حــل ،نتایــج حاصــل از مدلســازی بــا دادههــای
تجربــی مقايســه شــدهاند.

ســرعت اختتــام مســتقل از طــول زنجیــره در نظــر گرفتــه

کــه مولفــان ایــن مقالــه اطــاع دارنــد ،تاكنون مدلســازی

اســتفاده شــده اســت؛ بهعبارتــی ورود رادیــکال بــه

از معــادالت موازنــه جمعیــت انجــام نشــده اســت .در ايــن

آنــی منجــر میشــود .مســتقل بــودن رادیکالهــا

تفســیر نتایــج تجربــی بهدســتآمده را دشــوارتر

در ســینتیک واکنــش ایفــا میکنــد بــه گونــهای کــه

ســینتیکی و بهبــود مــوارد کاربــردی آن اهمیــت دارد.

حادثــه انتقــال فــاز ،بــه رادیکالــی در ذره دیگــر دسترســی

انــدازه ذرات در سیســتمهای پلیمریزاســیون امولســیونی

اســت .دفــع رادیکالهــا از ذرات بــا توجــه بــه ماهیــت

ادامــه پــس از معرفــی جزئیــات مــدل درنظرگرفتهشــده

دفــع رادیکالهــای مونومــری محــدود شــده اســت .ثابــت
شــده اســت.
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()7

مدل صفر -یک

در مدلســازی سیســتمهای پلیمریزاســیون بــهروش

موازنــه جمعیــت ،ذرات پلیمــر بــا تابــع دانســیته ( f )r , t
توصیــف میشــوند .در مــدل صفــر -یــک ذرات پلیمــر
بــه ذرات فاقــد رادیــکال ( ،)f0ذراتــی کــه یــک رادیــکال

پلیمــری (  )f 1 pو ذراتــی کــه یــک رادیــکال مونومــری
دارنــد (  ، )f 1Mتفکیــک میشــوند .معــادالت موازنــه

جمعیــت بــرای ســه ذره از نــوع (  )f 1 p ( ، )f 0و ( )f 1M

بهصــورت زیــر اســت[ 20و :]21
()1

e 0 = 4π rsn N A Dw

( ∂f 0 ) r , t
= ρ [f 1P ) r ( + f 1M ) r ( − f 0 )r (] + k dM f 1M
∂t

()8

=
e l 4π rsn Dw N A / l

=l z ,..., J cr − 1

سرعت دفع

دفــع رادیــکال یکــی از مهمتریــن فرآیندهــای فیزیکــی
اســت کــه بــر ســینتیک پلیمریزاســیون تاثیــر میگــذارد.

در ایــن راســتا معمــوال پدیــده دفــع از ذرات کوچــک
و مولکولهایــی کــه آبگریــز هســتند برجســتهتر

اســت[ .]23تاکنــون روابــط مختلفــی بــرای مدلســازی
دفــع رادیــکال از ذرات پیشــنهاد شــدهاند[ 24و  .]25در

ایــن مقالــه ،دفــع رادیکالهــا از ذرات پلیمــر تنهــا بــه
رادیکالهــای مونومــری بهوجودآمــده از انتقــال زنجیــره

∂ M
=) )f 1
r , t (( k tr [M ]p f 1 p − )k p [M ]p + k dM + ρ (f 1M + e 0 [Pw0 ]f 0
()2
∂t

محــدود شــده اســت .ثابــت ســرعت دفــع رادیکالهــای

( ∂ ))dr / dt (f 1 p
∂ P
=) )f 1
r , t (( k p [M ]p f 1M + ρinit f 0 − ρ f 1P − k tr [M ]p f 1P −
( + R nuc δ )r − rnuc
∂t
∂r

مونومــر در آب (  ، )Dضریــب نفــوذ مونومــر درون ذرات

( ∂ ))dr / dt (f 1 p
( + R nuc δ )r − rnuc
∂r

()3

طبــق معادلــه ( )1تعــداد ذرات فاقــد رادیــکال بــا

ورود رادیــکال اولیگومــری بــه ذرات حــاوی رادیــکال
و نیــز خــروج رادیــکال مونومــری از ذرات افزایــش
مییابــد .معادلــه ( )2معادلــه موازنــه جمعیــت ذراتــی
اســت کــه یــک رادیــکال مونومــری دارنــد .در واقــع،

ایــن ذرات از ذرات دارای رادیــکال پلیمــری (معادلــه
 )3مجــزا شــدهاند .در معــادالت فــوق ρ ،ســرعت

کلــی ورود رادیــکال ρinit ،ســرعت ورود  -zمرهــا،

 dr / dtســرعت رشــد حجمــی ذرات R nuc ،ســرعت
کلــی هســتهزایی و  δمعــرف تابــع کرانکــر دلتاســت.
ســرعت رشــد ذرات از طريــق انتشــار عبــارت اســت از[13

و :]22

dr
1
k p1 [M ]P M w
=
dt 4π r 2 ρ p N A

()5

سرعت ورود

ســرعت کلــی ورود رادیــکال از عبــارت زیــر بــه دســت
میآیــد[ 20 ،3و :]21
J crit −1

()6

= ρinit
∑ e l [Pw ]l
i =z

,

=ρ
] ρinit + e 0 [Pw0

که ثابت سرعت ورود رادیکال عبارت است از:

w

Pپلیمــر ( )D
آبــی (]  )[M wو آلــی
غلظــت مونومــر در
فــاز ∂
P
M ،

=) )f 1
r , t (( k p [M ]p f 1 + ρinit f 0 − ρ f 1 − k tr [M ]p f 1P −

f ) r , t ( =f 1 p + f 1M + f 0

()4

مونومــری (  ،) k dMبهصــورت تابعــی از ضریــب نفــوذ
mon

(] )[M p

∂t
صــورت زیــر بیــان
و شــعاع متــورم ذرات (  ، )rبه
s

میشــود[ 3و :]13

3Dw D mon
= 2
( rs )[M ] p / [M w ]( + D mon + Dw

()9

()10
dm

دانســیته

و Mw

دانســیته پلیمــر و

dm
(1/3
− [M ]p M w

dm

) rs = r

جــرم مولکولــی مونومــر و

NA

k dM

ρp

عــدد آووگادرو اســت .در درصــد

تبدیلهــای بــاال ،ویســکوزیته داخــل ذرات پلیمــری

بهشــدت افزایــش مییابــد و واکنــش اختتــام آنــی

نیســت .در چنیــن شــرایطی واکنــش پلیمریزاســیون
تحــت کنتــرل نفــوذ خواهــد بــود .بــرای در نظــر گرفتــن

ایــن تغییــرات ،ثابــت ســرعت انتشــار بهصــورت زیــر در

نظــر گرفتــه ميشــود[ 13و :]21
()11

=
( k p 1 / ) k p 0 + 1 / k diff

 k p 0ثابــت ســرعت انتشــار در درصــد تبدیلهــای

پاییــن و k diff

ثابــت ســرعت انتشــار تحــت کنتــرل

نفــوذ اســت کــه بهصــورت زیــر تعریــف میشــود:
=
( k diff 4πσ N A )D mon + D rd
()12
()13

متوسط تعداد رادیکال بهازای ذره

1
k p [M ]p α 2
6
( n )r , t

= D rd

و تعداد کل ذرات
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بر واحد حجم  Nبا روابط زير محاسبه ميشوند[ 13و :]21
tot

()14

p

M

( f 1 )r , t ( + f 1 )r , t
( f )r , t

()15

f )r , t (dr

واکنشهای فاز آبی

rmax

= ( n )r , t

∫ N tot = N A

r = rnuc

واکنش پلیمریزاسیون با تجزیه آغازگر در آب شروع
ميشود که به تولید رادیکالهای

اولیه()Rw

میانجامد.

در رابطه( ،)19رادیکالهای حاصل از تجزیه آغازگر ،که

بسیار فعالاند ،با مونومر موجود در آب واکنش ميدهند و
رادیکالهای اولیگومری با طول زنجیره  nبه وجود میآیند.

در طول زنجیره بحرانی  ،Zرادیکالهای اولیگومری ميتوانند

به مایسلها وارد شوندو هنگامی که این رادیکالها در فاز
پیوسته تا طول زنجیره

jcrit

رشد کنند ،از فاز آبی رسوب

ميكنند و ذرات پلیمری اولیه بهواسطه مکانیزم هستهزایی

همگن بهوجود میآیند.
()16

= −fk d [ I ]w

( d )[ I ]w V aq
dt

1− z

rmicelle

( d )[ Rw ]V aq
= 2k d [I ]wV aq −V aq k r [ Rw ][ M ]w
dt
( d )[Pw ]1V aq
= V aq k r [Rw ][M ]w + k wp ,1[M ]w [Pw ]0V aq
dt

()18

J crit −1

(] −V aq k tw [ Rw ]) ∑ [ Pw ]l + [ Rw
(] ]l + [ Rw

J crit −1

∑ [P

w

l =0

l =0

) [ Pw ]1

w
t

−V aq k

برای رایکالهای اولیگومری و رادیکالهای مونومری حاصل از
انتقال زنجیره نیز به همین ترتیب روابطی ارائه شدهاند[ 20و .]22

سرعت هستهزایی

ذرات پلیمــری در نظــر گرفتــه شــدهاند .روابــط ریاضــی
ســرعت هســتهزایی مایســلی ،همگــن و ســرعت کلــی

هســتهزایی بهصــورت زیــر بيــان ميشــوند[ 20و :]22
()21
()22

R Homogeneous = k wp [Pw ]Jcrit −1[M ]w V aq
[Pw ]l C micelleV aq

l
micelle

∑e
l =z

0
n
e micelle
= 4π rmicelle
N A Dw

= N A Dw /
l
(l z ,..., j crit − 1 )23

()24

J crit −1

= R micellar

=
e
4π r

n
micelle

l
micelle

S − CMC
C micelle = max) w
(,0
nagg

Sw

غلظــت امولســیفایر آزاد در فــاز پیوســته CMC ،غلظــت

بحرانــی مایســل و  naggتعــداد تجمــع مایســلی (متوســط
تعــداد مولکولهــای امولســیفایر در مایســل) اســت .بدیــن
ترتیــب ســرعت کلــی هســتهزایی عبــارت اســت از :

()25

=
R nuc R micellar + R Homogeneous

موازنه امولسیفایر

غلظــت امولســیفایر آزاد در سیســتم بــا اســتفاده از معادلــه
موازنــه امولســیفایر بهصــورت زیــر محاســبه میشــود[ 3و :]12

()26
ST
Sa

= V aq [S ]w + S a + S d
ST

تعــداد کل مولهــای امولســیفایر در سیســتم واکنش،

تعــداد مولهــای امولســیفایر جذبشــده روی ســطح

ذرات و

Sd

تعــداد مولهــای امولســیفایر جذبشــده

روی قطــرات مونومــر اســت .تعــداد مولهــای امولســیفایر

جذبشــده روی ســطح ذرات بــا اســتفاده از ایزوتــرم

جــذب النگمویــر بهصــورت زیــر محاســبه میشــود:
Ap
bs [S ]w
as N A 1 + bs [S ]w

()27
()28

4π r 2 f )r , t (dr

کــه  A pســطح کلــی ذرات پلیمــری،

rmax

= Sa

∫ A p =V aq N A

rnuc

as

ســطح اشــغال

ده روی یــک ذره پلیمــری بــا یــک مولکــول امولســیفایر و
bs

ثابــت جــذب النگمویــر اســت.

موازنه و تقسیمبندی مونومر

در یــک راکتــور ناپیوســته ،موازنــه مولــی مونومــر ،M

بهصــورت زیــر ارائــه میشــود[ 3و :]21

dM
=
−)k wp + k trw ([Olig ][M ]w V aq −
dt

دو مکانیــزم هســتهزایی همگــن و مایســلی بــرای تشــکیل

()20

شــعاع مایســل C micelle ،غلطــت مایســل،

w


 k d [ I ]k t

=
+ 1
f

k p [ M ]w





()17

()19

در روابط باال

()29

n )r , t (dr

rmax

∫

)k p + k tr ([M ] p

r = rnuc

()30

]n

j cr −1

∑ [P

w

= ] [Olig

n =0

غلظت مونومر در ذرات پلیمر و فاز آبی نیز با استفاده از
ضریب توزیع مونومر بین دو فاز بیان میشود[ 3و .]22

روش حل عددی و پارامترهای استفادهشده در مدلسازی

بهطور کلی حل عددی معادالت موازنه جمعیت در سیستمهای
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پلیمریزاســیون ،بهدلیــل عدمقطعیــت مدلهــای
ارائهشــده بــرای تفســیر پدیدههــای فیزیکــی و نیــز

پیچیدگــی معــادالت دیفرانســیلی -انتگرالــی ،دشــوار
اســت؛ بنابرايــن طبــق مقایســهای کــه در مراجــع 1

()ODEs

تبدیــل میشــود کــه همــراه بــا ســایر

معــادالت دیفرانســیلی مربــوط بــه موازنــه آغازگــر،

مونومــر ،امولســیفایر ،رادیکالهــای اولیگومــری و روابــط
ترمودینامیکــی حاکــم بــر سیســتم همزمــان حــل

و  26انجــام شــده اســت ،تاکنــون روشهايــی نظيــر

میشــود .در جــدول  1پارامترهــای استفادهشــده در

طبیعــی در عناصــر محــدود ،گلرکیــن ،ممانهــا و

و بوتــادیان ارائــه شــدهاند.

گسستهســازی کامــل ،محــور ثابــت و متحــرک ،تعامــد
بهکارگیــری روشهــای دیفرانســیل محــدود

()FD

و

حجــم محــدود ( )FVدر کنــار روشهــای گسستهســازی

مدلســازی پلیمریزاســیون امولســیونی بوتیــل آکریــات

روش انجام آزمایش

قــوی مناســب شــناخته شــدهاند .در ایــن مقالــه روش

پلیمریزاســیون امولســیونی بوتیــل آکریــات در یــک

جمعیــت (معــادالت ( )1تــا ( ))3اســتفاده شــده اســت.

کندانســور و ترموکوپــل در دمــای  60˚Cانجــام شــده

ماکزیمــم ( )rmaxکاهــش ميیابــد و ســپس بــه  Nســل

مونومــر بوتیــل آکریــات ،آغازگــر پتاســیم پرســولفات و

موازنــه جمعیــت بــه ســه معادلــه دیفرانســیل معمولــی

 Acrossتهیــه شــدهاند.

حجــم محــدود بــرای گسستهســازی معــادالت موازنــه

راکتــور شیشــهای  5لیتــری مجهــز بــه پــره توربینــی،

بدیــن منظــور دامنــه شــعاع نامعیــن بــه یــک مقــدار

اســت .ســرعت همــزن در  200 rpmتنظیــم شــده اســت.

تقســیم میشــود .بــا اســتفاده از ایــن روش ،معــادالت

عامــل فعالکننــده ســدیم دودســیل ســولفات از شــرکت

جدول  1مقادیرپارامترهای استفادهشده در مدلسازی پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیلآکریالت ( )1وبوتادیان (.)2
مرجع

بوتادين

مرجع

پارامتر

بوتيل آكريالت

(/RTا135ا(اeا8×1015

][9

-

360

][12

24000

-

9 kp

][12

2 kp0

-

kp

][12

kp0

) kpaq(2)(dm mol s

-

3/5 kp

][12

kp0

) kpaq(3)(dm mol s

-

2/4 kp

][12

kp0

)kpaq(4)(dm3 mol-1 s-1

][18

6×109

][28

1/2×108

) kt(dm mol s

][29

0/0403

][13

6/4×10-3

][29

5/6

][13

5

][9

5

][13

5

][9

3

][13

3

-

4/9×10-2

][13

1/55

][21

2/6×10

][21

2/6×10

-

60

][12

150

-

0/0004

-

0/0015

][9

1/97×10

][12

1/7×10

][9

-8

-7

(/RTا135ا(اeا8×1015

-8

-7

)kd(s-1

) kp0(dm mol s
-1

3

-1

) kpaq(1)(dm mol s
-1

-1
-1

3

-1

3

-1
-1

-1

3

3

-1

) [M]w(mol dm
-3

)[M]p(mol dm-3

jcr
z
)ktr(dm3 mol-1s-1
)rnuc(dm
n agg
)CMC(mol dm-3
)Dw(dm2 S-1
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درصــد تبدیــل مونومــر بــا روش وزنســنجی تعییــن و

همزمــان حــل شــوند .امــا بهدليــل اختــاف زیــاد

شــده

در برخــی مواقــع معــادالت  Stiffهســتند .چنــان کــه

آزمایشهــای پلیمریزاســیون امولســیونی بوتــادیان در

بــرای حــل معــادالت موازنــه جمعیــت بــه كار رفتــه و

قطــر نهایــی ذرات التکــس بــه روش  DLSبــا دســتگاه
Zetasizer-S7032

Malvern

اســت[.]27

اندازهگیــری

ســرعت پدیدههایــی کــه در سیســتم روی میدهنــد،

پیشتــر گفتــه شــد ،در ایــن مقالــه روش حجــم محــدود
بدیــن منظــور دامنــه شــعاع نامعیــن بــراي پلیمریزاســیون

آزمایشــگاه تحقیقــات پلیمــری گــروه مهندســی شــیمی

امولســیونی بوتیــل آکریــات و بوتــادیان بهترتیــب بــه

دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در یــک راکتــور  5لیتــری

شــعاع ماکزیمــم  100 nmو  200 nmمحدود شــده اســت.

ژاکـتدار مجهــز بــه پــره توربینــی ،کندانســور و ترموکوپل

بــا قابلیــت تحمــل فشــار  ،40 barدر دمــای ثابــت

بــراي بررســی صحــت روش حــل عــددی و حداقــل کردن

˚C

خطــای گسستهســازی ،اثــر مقــدار دامنــه گسستهســازی

 70انجــام شــدهاند .مونومــر گازی بوتــادیان ،عامــل

بــر روی منحنــی توزیــع بــرای پلیمریزاســیون امولســیونی

فعالکننــده ســطح ســدیم دو دســیل ســولفات و پتاســیم

کربنــات (بهعنــوان الکترولیــت و کنترلکننــده

بوتیلآکریــات در شــرایط آزمایــش  E2و ســه دامنــه

pH

گسستهســازی  0/4 ،0/2و  0/8بررســی شــده اســت

محیــط واکنــش) از شــرکت پتروشــیمی تبریــز و آغازگــر
پتاســیم پرســولفات از شــرکت ِمــرك تامیــن شــده اســت.

و نتایــج بهدســتآمده در شــکل  1ارائــه شــدهاند.

دانســیته عــددی نرمــال شــده ذرات بــه صــورت دانســیته

دور همــزن در ایــن آزمایشهــا  300 rpmتنظیــم شــد و

عــددی ذرات در هــر شــعاعی بــه تعــداد کل ذرات گفتــه

نمونههــای تهیهشــده از راکتــور در ظــروف آلومینیومــی

مــی شــود .همــان طــورکــه مشــاهده میشــود ،کاهــش

مخصــوص جم ـعآوری شــدهاند و درصــد تبدیــل مونومــر

ایــن پارامتــر از  0/8بــه  0/4و  0/2تاثیــر قابلمالحظـهای

بــا روش وزنســنجی محاســبه شــده اســت .بــرای تعییــن

بــر منحنــی توزیــع نــدارد .بــه بیــان دیگــر ،انتخــاب

انــدازه ذرات ،دســتگاه  Malvern Zetasizer1000بــه كار

دامنــه کوچکتــر تنهــا باعــث افزایــش تعــداد ســلها

گرفتــه شــده اســت .در جــدول  2مقادیــر مــواد اولیــه در

(افزایــش تعــداد معادالتــی کــه بایــد همزمــان حــل

دو سیســتم پلیمریزاســیون امولســیونی بوتیــل آکریــات و

شــوند) و افزایــش زمــان انجــام محاســبات خواهــد شــد.

بوتــادیان ارائــه شــدهاند.

لــذا در سراســر نتایــج ارائهشــده در ایــن مقالــه مقــدار

 0/4اســتفاده شــده اســت .در شــکل ،2منحنــی درصــد

بحث و نتایج

تبدیــل برحســب زمــان در دو غلظــت متغیــر عامــل

سیســتمهای توصیفشــده بــا معــادالت موازنــه جمعیــت

فعالکننــده ســطحgr/lit ،ا ]SDS[=2/5و gr/litا،]SDS[=1

دربردارنــده مجموعــهای از معــادالت جزیــی -انتگرالــی،

بــرای پلیمریزاســیون امولســیونی بوتیــل آکریــات نشــان

دیفرانســیلی معمولــی و جبــری هســتند کــه بایــد بهطــور

داده شــده اســت.

جدول 2مقادیر مواد اولیه برای پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریالت و بوتادیان[.]27
اجزا

E1

E2

E3

E4

E5

آب ()gr

2700

2700

2700

2723

2723

بوتیل آکریالت ()gr

270

270

270

-

-

سدیم دو دسیل سولفات ()SDS)(gr/lit

1

2/5

5/86

15

21

پتاسیم پر سولفات ()KPS)(gr

1/352

1/352

3/645

8/17

8/17

بوتادیان ()gr

-

-

-

957

957

-

-

-

51/73

51/73

)NaCO3 (gr
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0/03
0/02
0/01

50

0

دانسیته عددی نرمال شده ذرات

∆r=0/4
∆r=0/2
∆r=0/8

0

100
150
200
قطر ذرات ()nm
شکل  1بررسی اثر دامنه گسستهسازی بر روی منحنی توزیع اندازه ذرات شبیهسازیشده برای پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریالت در
شرایط آزمایش .E2
1

0/6
0/4

میزان تبدیل ()%

(gr/lit (modelا]SDS[=1
[gr/lit (exp(]27ا]SDS[=1
(gr/lit (modelا]SDS[=2/5
[gr/lit (exp(]27ا]SDS[=2/5

0/8

0/2
50
شکل 2مقایسه مقدار تبدیل

40

20
30
زمان ()min

10

0

0

محاسباتي برحسب زمان با مقادیر تجربی در پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریالت در آزمایشهای  E1و .E2

همــان طــورکــه از مقایســه نتایــج حاصــل از مدلســازی

انتشــار رادیکالهــای مونومــری ( )kp1و رادیکالهــای

امولســیونی بوتیلآکریــات در شــرایط آزمايــش بــا

از مراجــع  12و  28اقتبــاس شــده ،بــاز میگــردد .از

و مقادیــر تجربــی مشــاهده میشــود ،پلیمریزاســیون
ســرعت بســیار باالیــی انجــام میشــود .در چنیــن

شــرایطی واکنــش بســیار گرمــازا و کنتــرل دمــای

راکتــور دشــوار خواهــد بــود .همچنيــن بــا افزایــش
غلظــت عامــل فعالکننــده ســطح ،ســرعت واکنــش،
و بهواســطه مصــرف ســریعتر مونومــر موجــود در

سیســتم ،درصــد تبدیــل افزایــش یافتــه اســت .نتایــج

حاصــل از مدلســازی در شــکل  3مطابقــت مناســبی بــا

دادههــای تجربــی نشــان دادهانــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه
تفــاوت مــدل و دادههــای تجربــی بــه نامعینــی برخــی از

پارامترهــای ســینتیکی از جملــه  ،Dmonثوابــت ســرعت

اولیگومــری بــا طــول زنجیــره متفــاوت ( ،)kpwكــه صرفــا
میــان پارامترهــای فــوق ،اهمیــت مقــدار ثابــت ســرعت

انتشــار در تحلیــل مناســب نتایــج بیشــتر اســت .امــا بــا
توجــه بــه اختــاف روشهــای اندازهگیــری و فرضیــات

در تفســیر نتایــج تجربــی ،مقادیــر گزارششــده بــرای
ثابــت ســرعت انتشــار بوتیــل آکریــات بســیار پراکنــده

و متفاوتانــد .مثــا بــرای ایــن پارامتــر در دمــای 50˚C

مقادیــر کامــا متفاوتــی ماننــد  dm3 mol-1 s-1ا،]30[450

dm3 mol-1 s-1ا ]31[4900او mol-1 s-1اdm3ا ]28[27900در

مراجــع مختلــف گــزارش شــدهاند.
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بــا وجــود ايــن ،روش تاییدشــده بــرای تعییــن ثابــت

شــده اســت .مطابــق نظــر ايشــان ،غلظــت ســه آغازگــر بــا

تاکنــون بــرای طیفــي وســیع از مونومرهــا اســتفاده شــده

مــاده تاثیــر چندانــي نــدارد .در چنیــن شــرایطی ،بــا

ســرعت انتشــار تلفیــق دو روش  1 PLP -SECاســت کــه
اســت؛ لــذا در ایــن مقالــه ثوابــت ســینتیکی مراجــع کــه

اعتبــار آنهــا بــرای مدلســازی ایــن ســامانه تاییــد شــده،

بــه كار رفتهانــد.

در شــکل  3منحنی درصد تبدیل پلیمریزاســیون بوتادیان

در غلظــت عامــل فعالکننــده ســطح،

]SDS[=15 gr/lit

ســاختار و حاللیــت متفــاوت بــر ســرعت پلیمریزاســیون

توجــه بــه پاییــن بــودن احتمــال ورود رادیکالهــا بــه

ذرات و خــروج رادیکالهــای حاصــل از انتقــال زنجیــره
متوســط ،تعــداد رادیــکال بـهازای ذره نیــز پاییــن اســت و

ســینتیک واکنــش از  caseΙپیــروی ميكنــد[.]29

در شــکلهای  5و  6منحنــی توزیــع انــدازه ذرات در

در مقایســه بــا دادههــای تجربــی رســم شــده اســت.

دو غلظــت متفــاوت عامــل فعالکننــده ســطح بــرای

بوتــادیان در مرحلــه  ΙΙپلیمریزاســیون بســیار طوالنــی
اســت و معمــوال بیــش از  2ســاعت بـ ه طــول میانجامــد.

رســم شــده اســت .بــا افزایــش غلظــت اولیــه عامــل
فعالکننــده ســطح در سیســتم واکنــش ،تعــداد ذرات

در هســتهزایی و رشــد ذرات پلیمــری نســبت داده شــده

یافتــه اســت .لــذا بــا توجــه بــه آن کــه بــا افزایــش مــدت

همــان طــور کــه مشــاهده میشــود ،فرآينــد هســتهزایی

ایــن امــر بــه کارایــی پاییــن آغازگــر پتاســیم پرســولفات
اســت .بدیــن منظــور در شــکل  4تغییــرات کارایــی آغازگر

در طــول واکنــش پلیمریزاســیون (مطابــق معادلــه ())17

در شــرایط آزمایــش  E4ارائــه شــدهاند .همــان طــورکــه
مشــاهده میشــود ،در مراحــل ابتدایــی واکنــش (مرحلــه

 Ιپلیمریزاســیون) ،بــا توجــه بــه ثابــت بــودن غلظــت

مونومــر در ذرات پلیمــر ،کارایــی آغازگــر تقریبــا در مقــدار

پلیمریزاســیون امولســیونی بوتیــل آکریــات و بوتــادیان

پلیمــر و بهدنبــال آن مــدت زمــات هســتهزایی افزایــش
زمــان هســتهزایی ،متوســط زمــان رشــد ذرات مختلــف
متفــاوت خواهــد بــود ،منحنــی توزیــع انــدازه ذرات نهایــی

پهنتــر میشــود .همچنیــن بــا افزایــش هســتهگذاری

اولیــه و افزایــش تعــداد ذرات ،مصــرف مونومــر در هــر
ذره کاهــش ميیابــد و در نتیجــه منحنــی توزیــع انــدازه

ذرات بــه ســمت قطرهــای کوچکتــر میــل میکنــد.

 %8/73ثابــت ميمانــد و بــا پیشــرفت واکنــش معمــوال

در جــدول  3مقادیــر پیشبینیشــده قطــر نهایــی ذرات

فرآیندهــای هســتهزایی و رشــد ذرات ایــن ســامانه در

دو سیســتم پلیمریزاســیون امولســیونی بوتیــل آکریــات و

کاهــش مییابــد .پاییــن بــودن کارایــی آغازگــر در

بــا مــدل صفــر– یــک و مقادیــر تجربــی متناظــر بــرای

مشــاهدات تجربــی ویرتــز و همكارانــش[ ]14نیــز گــزارش

بوتــادیان مقایســه شــدهاند.
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عامل فعالکننده سطح برای پلیمریزاسیون امولسیونی بوتادیان
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جدول  3مقایسه مقدار نهایی متوسط قطر ذرات حاصل از مدلسازی با مقادیر تجربی.
نوع مونومر

غلظت عامل فعالکننده سطح ()gr/lit

مقدار تجربی ()nm

مقدار پیشبینیشده با مدل ()nm

بوتیل آکریالت

5/86

[60 ]27

59/43

بوتیل آکریالت

2/5

[95/4 ]27

99/73

بوتادیان

21

99/3

93/39

بوتادیان

15
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102/44
60
40

همــان طــورکــه مشــاهده میشــود ،پيشبينيهــاي
مــدل و مقادیــر تجربــی مطابقــت مناســبی دارنــد.

20

همچنیــن توانایــی مــدل در پیشبینــی مناســب نحــوه
تغییــرات قطــر ذرات در حیــن پلیمریزاســیون در غلظــت

 ]SDS[= 5/86 gr/litدر شــرایط آزمایــش  E3درشــکل 7
نشــان داده شــده اســت.

در شــکل  8نحــوه توســعه منحنــی توزیــع انــدازه ذرات

حيــن تکمیــل واکنــش پلیمریزاســیون امولســیونی بوتیــل
برحســب زمــان رســم شــده اســت.چنــانکــه مشــاهده
میشــود ،نظــر بــه ســرعت بــاالی پلیمریزاســیون ،از
ثانیههــای ابتدایــی شــروع واکنــش ،ذرات زیــادی تشــکیل
میشــوند و بــا پیشــرفت واکنــش و رشــد ذرات پلیمــر،

منحنــی توزیــع بــه ســمت قطرهــای باالتــر شــیفت پیــدا

ميكنــد و پــس از گذشــت تقریبــا  16دقیقــه از شــروع
واکنــش ،توزیــع انــدازه ذرات ثابــت ميمانــد و بــه مقــدار
نهایــی خــود ميرســد.
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شکل  7تغییرات قطر ذرات پلیمر برحسب زمان برای
پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریالت در مقایسه با دادههای
تجربی در شرایط آزمایش .E3
1
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طي فرآيند پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریالت در شرایط
آزمایش .E1
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 :kdثابت سرعت تجزیه آغازگر

نتیجهگیری

در ایــن مقالــه بــرای دو سیســتم پلیمریزاســیون امولســیونی

بوتیــل آکریــات و بوتــادیان ،يــك مــدل مکانیســمی

بهمنظــور پیشبینــی توزیــع انــدازه ذرات برمبنــای
معــادالت موازنــه جمعیــت ارائــه شــده اســت .نتایــج حاصــل
از مدلســازی بــرای ایــن دو ســامانه مطابقــت مناســبی

بــا دادههــای تجربــی درصــد تبدیــل و متوســط قطــر ذرات

دارنــد .طبــق نتایــج بهدســتآمده بــا افزایــش غلظــت

عامــل فعالکننــده ســطح ،متوســط ســرعت پلیمــر شــدن
افزایــش و متوســط قطــر ذرات کاهــش یافتــه اســت و

بهدنبــال افزایــش مــدت زمــان هســتهزایی و رشــد ذرات،
منحنــی توزیــع انــدازه ذرات پهنتــر ميشــود و بــه ســمت

قطرهــای کوچکتــر شــیفت میكنــد.

mon

(s-1

()mol dm-3

()mol dm-3

-1

 :kpdiffثابــت ســرعت انتشــار تحــت کنتــرل نفــوذ

( dm
3

)mol s

-1

-1

 :k p,vثابــت ســرعت انتشــار رادیکالهــای اولیگومــری در
آب

( )dm mol s
-1

-1

3

 :ktثابت سرعت اختتام

( )dm mol s
-1

3

-1

 :ktrثابت سرعت انتقال زنجیره به جزء ( i(dm mol s
-1 -1

 :]M] pغلظت مونومر در ذرات پلیمر

 :]M]wغلظت مونومر در آب

3

( )mol dm
-3

( )mol dm
-3

( )gr mol
-1

 :NAعدد آووگادرو ()mol-1
(dm-3

ضریــب نفــوذ رادیکالهــای آزاد در آب

()dm2 s-1

 :e0ثابــت ســرعت ورود رادیکالهــای مونومــری بــه ذره
()dm 3 mol-1 s-1

 :enmicelleثابــت ســرعت ورود رادیــکال اولیگومــری بــا طــول

زنجیــره  nبــه مایســل ()dm3 mol-1 s-1

( :en(rثابــت ســرعت ورود رادیــکال اولیگومــری بــا طــول

زنجیــره  nبــه ذرهای بــا شــعاع
( :f(r,tتوزیع دانسیته ذرات

عــدد تجمــع مولکولهــای عامــل فعالکننــده

[ :]P

 :dm3واحد دسيمتر مكعب (معادل يك ليتر)

(r(dm3 mol-1 s-1

()mol dm-1

دانســیته ذرات دارای رادیــکال پلیمــری

( :f0(r,tدانسیته ذرات فاقد رادیکال

(mol

غلظــت رادیکالهــای اولیگومــری بــا طــول
()mol dm-3

 :rmaxشعاع ماکزیمم ذره

()dm

 :PBEمعادله موازنه جمعیت
 :rmicelleشعاع مایسل

PBE

()dm

 :rsشعاع ذره پلیمری متورم

 :Rnusسرعت کلی هستهزایی
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()mol s-1

 :R Homogeneousسرعت هستهزایی همگن

()mol s-1

()mol s-1

 :R wغلظــت رادیــکال بهوجودآمــده از تجزیــه آغازگــر در
()mol dm-3

 :S0وزن عامــل فعالکننــده ســطح اولیــه موجــود در
(mol

)dm-1

طــول زنجیــره بحرانــی بــرای ورود رادیــکال

اولیگومــری بــه ذره پلیمــر

)mol

زنجیره  lدر آب
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( :f1M(r,tدانســیته ذرات دارای رادیــکال مونومــری
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غلظــت رادیکالهــای مونومــری در آب

 :Rmicellarسرعت هستهزایی مایسلی
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( )dm mol s
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3

0
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ســطح بــهازای هــر مایســل

2

:Dw

( )dm mol s
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3

 :kp0ثابــت ســرعت انتشــار در درصــد تبدیلهــای پاییــن

:nagg

ضریــب نفــوذ مونومــر در ذرات پلیمــر

:D

 :kpثابت سرعت انتشار
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(  : n )r ,tمتوسط تعداد رادیکال بهازای ذره

 :CMCغلظت بحرانی مایسل

 :Cmicelleغلظت مایسل

 :kdMثابت سرعت دفع رادیکالهای مونومری

:Mwجرم مولکولی مونومر

عالئم و نشانهها

()s-1

سیستم

:Sa

()g

مــول امولســیفایر جذبشــده روی ســطح ذرات
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 :Sdمول امولسیفایر جذبشده روی سطح قطرات مونومر ()mol
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 شعاع واندروالس یک واحد مونومری:σ

 ثابت سرعت کلی ورود رادیکال به ذره:ρ

ثابــت ســرعت جــذب رادیکالهــای آزاد در
)s-1(

)mol dm-3(

 غلظت امولسیفایر آزاد در آب:Sw
)dm3(

 حجم کل ذرات پلیمر:Vp

:ρinit

) مــر-z مایســلها و ذرات (ســرعت جــذب

حروف یونانی

:ρre-entry

 مربــع ریشــه متوســط فاصلــه انتهــا تــا انتهــا ب ـهازای:a

ثابــت ســرعت ورود مجــدد رادیکالهــای
)s (
-1

مونومــری دفعشــده بــه ذره

)dm(
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