3132/6/31
3132/33/37

ص282-273

بررسی ویژگیهای نانوچندسازههای تهیهشده از پلیالکتیک
اسیدِ تقویتشده با نانوالیاف سلولزی
 علی عبدالخانی؛ دانشیار گرو علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشلا تهران ،کر  ،ایران
 جابر حسینزاده؛ دانشجوی کارشناسی ارشد ،گرو علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشلا تهران ،کر  ،ایران
 سحاب حجازی؛ استادیار گرو علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشلا تهران ،کر  ،ایران

چکیده
نانو کامپوزیتهای زیست تخریبپذیر بر پایۀ پلیالکتیک اسید ،تقویتشده با نانو الی اف س لولز اس تیله ش ده و ب ا روش
قالبریزی حالل و در فاز محلول ساخته شدند .نانو الیاف در سه سطح  7، 1و  5درصد وزن فیلم اضافه شد .ریزس اختار،
بازدارندگی ،همچنین خواص مكانیكی ،فیزیكی و حرارتی نانوکامپوزی ته ا مطالع ه ش د .ریزنگ ارهه ای میكروس كو
الكترونی توزیع یكنواخت نانوذرات در ماتریس پلیمر در درصدهای کم را نشان داد و نتایج آزمونهای دیگر را تأیید کرد.
نتایج حاصل از نفوذپذیری آزمونهای بخار آب نشان داد که استفاده از نانوالیاف استیله آبار قاب ل ت وجهی در نفوذپ ذیری
فیلم نداشت .با توجه به پراکنش خوب نانو الیاف در س طح  1و  7درص د خ واص کش شپ ذیری طاف زایش ط ول) ن انو
کامپوزیت بهبود قابل توجهی داشت ولی با افزایش درصد نانو الیاف ،تجمع بین الیاف زیاد شد و نانو کامپوزیت از حال ت
پالستیكی خار و تبدیل به مادهای سخت و شكننده میشود .این ام ر باع ا اف زایش قاب ل توج ه در م دول االستیس یته
میشود .ابر تقویتکنندگی نانوالیاف در ترکیب با پلیالکتیک اسید باعا افزایش کم ی در دم ای گ ذر شیش های و درج ه
حرارت ذوبشدن شد .با این حال ،رفتار حرارتی فیلمهای نانوکامپوزیتی الگوی بسیار مشابه به فیلم  PLAخالص را نشان
میدهد.
واژگان کلیدی :پلیالکتیک اسید ،پلیمر زیستتخریبپذیر ،خواص حرارت ی ،خ واص مك انیكی ،ریزس اختار ،نانوالی اف
سلولز.

 نویسندة مسئول تلف 01011111044

Email: Abdolkhani@ut.ac.ir
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تخمیر ترکیبات قندی نظیر نشاسرتۀ ذرت یرا نشاسرتۀ

مقدمه
مواد زیستی ر مواد زیس تخری پایر شاخههرایی از

حاصل از منابع مختل

علوم موادند که دانشمندان شیمی ،پزشرکی ،ر محریط

تراکمی ر حلقه باز پلیمریزه میشود [.]4

زیسر

تولید ر به در ررش بسسارش

را در حفر سررالم

انسرران ،بهبررود کیفیر

اگرچه  PLAدر عی داشت قابلی های فراران از

محیط زیس

از آلرودگی ،ر کراه

لحرررراظ منبررررع تولیرررردی ،فراینررررد تولیررررد ،ر

زندگی ،حفاظ

رابستگی به سوخ های فسیلی کمک مریکننرد [.]3
امررزه ،بزر تری بخر

از مرواد مرورد اسرتفاده در

صررنایع بسررتهبنرردی از سرروخ هررای فس ریلی تولی رد
میشوند که اثر مضری بر مراد بسرتهبنردی دارنرد ر
تجزیهناپایر در محیطاند [ .]2با توجه به محدردبودن
منابع نفتی ر گرانبرودن آنهرا ر اثرری کره ترکیبرات
حاصل از آنها برر سرالمتی انسران ر محریط زیسر
دارند ،انتظار میررد کره زیسر پلیمررهرا جرایگزینی
برای فریلمهرای معمرولی باشرند ر از ایر رر تولیرد
فیلمهای بر پایرۀ مرواد نفتری کراه

یابرد [ .]1طری

سالهای اخیر ،استفاده از زیس پلیمرهرا ر برهعرالره
تولیرد آنهررا از منررابع ارزانقیمر

برررای مصرررف در

زیس تخری پایری ،برای استفاده در بستهبندی مواد
دارریی ر غاایی بسریار مطلروب ارزیرابی مریشرود،
معایبی از قبیل ترد ر شکنندهبودن ،قابلی

انعطراف ر

شکلپایری پایی  ،نفوذپایری باال نسب

به بخار آب

ر گازها ،ر نرو تجزیۀ پرایی سرب
کارایی ای ترکی

شرده اسر

طبیعی تا حد زیادی کراه

کره
یابرد.

بنابرای  ،بهبود خواص مکانیکی آن از طریرق افرزردن
تقوی کنندههای مناس

ر تعیی اثر سرطو مختلر

آنها مریتوانرد ایر زیسر پلیمرر را بره یرک مراد
بستهبندی اصلی در صنایع مختل

بهریژه مواد غاایی

تبدیل کنرد [ .]5اسرتفاده از نررمکننردههرای مناسر ،
ترکیرر

بررا سررایر پلیمرهررا ،بهینررهسررازی شرررایط

کریستالیزاسیون ،ر اسرتفاده از افزردنریهرای مناسر

صنایع بستهبندی توجه ریژهای را بره خرود معطروف

برای تولید انواع چندسازهها راهکارهایی هستند برای

کرده اس  .از انواع زیس پلیمرهای قابل استفاده میتوان

غلبه بر ای مشکالت .استفاده از ذرات نرانو ر تولیرد

به پلیالکتیک اسید( ،)PLAپلیگلیکولیک اسرید(،)PGA

نانوچندسازه برای بهبود خواص پلیمرها ،بهدلیل تنوع

سررلولز ،پلرریکرراپررالکتون( ،)PCLر پلرریهیدررکسرری

ر اثربخشی براالی ایر ذرات ،بسریار مطرر اسر .

بوتیرات( )PHBاشاره کرد .تولید از منرابع تجدیدپرایر ر

نانوچندسازه ،در سادهتری حال  ،هیبریدی اسر

از

ارزان ،حداقل آثار منفی بر ماد بسرتهبنردیشرده ،فراینرد

یک ماتری ،پلیمری تقوی شده با مواد با حداقل یک

تولید آسران ،ر زیسر تخریر پرایری از ریژگریهرای

بعد در مقیاس نانو (3ر 311نانومتر) .ای مواد نمودی

منحصررربهفرررد ایرر ترکیبررات بررهشررمار مرریررد[.]3

از یک جایگزی جدید برای فنّارریهای رایرج بررای

پلیالکتیک اسید یک ترموپالستیک پلیاستر آلیفاتیک
خطی اس

کره پتانسریل برالقوهای بررای جرایگزینی

پلیمرهای معمولی نظیر پلیاتیل ( ،)PEپلریپرررپیل
( ،)PPر پلر ریاتر ریل ترفتررراالت ( )PETدارد .ایر ر
زیس پلیمر زیس تخریر پرایر برهطرور معمرول از

بهبود خواص پلیمرها هستند که نسب
خال

بره پلیمرهرای

ر چندسازههای متعارف ،خواص بازدارنردگی

افررزای یافترره ر نی رز اسررتحکام مکررانیکی ر مقارم ر
حرارتی بهبودیافتهای را نشان میدهند [.]1
طررری دهرررۀ اخیرررر رری تولیرررد ر اصرررال
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نانوچندسازههای  PLAبا استفاده از نانوذرات مختل

نانوالیاف ،که عامل اصلی آن گررههرای هیدررکسریل

نظیر نانوذرات غیر آلی [ ،]7آلوتررپهای کررب [،]8

رری سطح الیاف سرلولز اسر  ،صرورت گرفتره کره

سرررلولز ر مشرررتقات آن [ ،]9ر ترکیبرررات رسررری

اصال شیمیایی یکری از راهکرارهرای مطرر بررای

بررسیهایی شده اس  .در پرژره هرای مربروط بره
ساخ

ر ارزیابی فیلمهای تولیدی از انواع نانومرواد،

قطبی

کاه

سطح سلولز اس

[.]32
رر

با توجه به آنچه گفته شد ر چشمانرداز پری

نانومواد مشرتقشرده از منرابع زیسر تخریر پرایر،

برای نانوچندسازهها ر زیس پلیمرها ،در ای پژره

بهخصوص مواد لیگنوسلولزی ،جایگاه مهمی بهعنوان

ای ر مرروارد بررس ری شررده اس ر  :اصررال شرریمیایی

آرردهاند .از آنجا کره

نانوالیرراف سررلولز برره ررش اسررتیلهکررردن ،تهیررۀ

ای نانومواد در مقایسه با نرانومرواد معردنی خرواص

نانوچندسررازههررای  PLAبررا اسررتفاده از نانوالیرراف

ارزان ،ر

ای الیاف بر خواص

جایگزی سایر نانومواد بهدس

بهتری مانند زیسر تخریر پرایری ،قیمر

اصال شده ،تأثیر سطو مختل

خواص مکانیکی ر فیزیکری از خرود نشران دادهانرد،

فیزیکی ر مکانیکی ر حرارتی ،نفوذپرایری بره بخرار

همواره مورد توجه پژرهشگران ر محققران برودهانرد

آب ،ر ریزساختار نانوچندسازههای تولیدشده.

[ .]31سلولز برهعنروان فررارانترری زیسر پلیمرر ر
مشتقات حاصرل از آن از افزردنریهرایی هسرتند کره
سررالهاسرر

برررای تولیررد چندسررازههررا ر اخیررراً

مواد و روشها
مواد

نانوچندسازههای سبز تمامراً زیسر تخریر پرایر از

ماتریس پلیمری :پلیالکتیک اسرید ( )PLAبرهعنروان

الیاف طبیعی با رزی های زیس تخری پرایر

مرراتری ،از Kunststoff GmbH Siemensring 79

ترکی

بهکار گرفته شدهاند [.]33

آلمان تهیه شد .پلیمرر خریرداریشرده دارای دانسریتۀ

اگرچه نانوسلولز بهعنروان تقویر کننرد زیسرتی

 3/11گرم بر سانتیمتر مکع  ،نقطۀ ذرب 351رر371

پتانسیل زیادی بررای تولیرد بیونانوچندسرازههرا دارد،

درجررۀ سلسرریوس ،رزن مولکررولی برری  395111تررا

اصلی در هنگام استفاده از نانوسلولز برهعنروان

 215111گرم بر مول ر نرو جریان مرااب 2/5رر4/5

آرردن

نرانو

چال

عامل تقوی کننده در مواد چندسازه ،بهدسر
پراکندگی یکنواخ

ر رسیدن بره سرازگاری مناسر

گرم بر  31دقیقه بود .نانوالیاف سلولز از شرک

نوی پلیمر ایران تهیه شد .کلررفرم ر دیگر حلّالهای

بی ماتری ،پلیمرری ر نانوالیراف اسر  .رسریدن بره

مورد استفاده بهعنوان حلّال تهیۀ فیلم از کمسانی مررا

پراکندگی همگ نانوسلولز در پلیمرها دشروار اسر

آلمان با درجۀ خلوص آزمایشگاهی تهیه شد.

که دلیل آن قطبی

براالی سرطح سرلولز ر سرازگاری

سطحی کم با ماتری ،پلیمری آبگریز اسر  .شراید
ای ریژگی ذاتی سرلولز دلیرل تمرکرز بیشرتر فراینرد

روشها
استیلهكردن

نانوچندسازههای بر پایۀ سلولز در طی سالیان گاشرته

تیمار شیمیایی نانوالیاف ،برای استیلهکردن گررههرای

بر ررشهای قال ریزی محلول ،که در آن پلیمرهرای

هیدررکسیل موجود در سطح الیاف ،مطرابق پررتکرل

در آب استفاده میشدند ،باشرد.

بره انرداز  25ر 1

محلول یا قابل پخ

ذیل انجام گرف  .ابتردا برهترتیر

برای گسترش استفاده از نانوسلولز به محیطهای غیرر

درصد رزن خشک نانوالیاف سلولز ،اسرید اسرتیک ر

آبدرسرتی سرطح

اسید سولفوریک به نمونه اضافه شد ر سس ،به مدت

قطبی ،تالشهرایی بررای کراه
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 11دقیقه در دمای  311درجۀ سلسیوس تح
قرار گرف

تیمرار

مدت  35دقیقه همو ن شد ر سس ،به مدت  11دقیقه

تا نانوسلولز فعال تولید شود .در ادامه ،بره

فرایند فراصروت ( Model VCX 750, Sonics

تح

نانوسلولز فعالشده 31 ،میلیلیتر انیردریک اسرتیک ر

 )& Materials Inc., Newtown, CT, USAقرررار

 51میلیلیتر اسید اسرتیک اضرافه شرد ر بره مردت 4

گرفرر  PLA .کررامالً حررلشررده در کلررفرررم رری

دمای  71درجۀ سلسیوس قرار گرفر .

قال هرای شیشرهای آغشرته بره سریلیکون ریختره ر

بدی ترتی  ،به نانوالیاف سلولز استیلهشده در محریط

فرص

در دمای

اسید (نانوالیاف سلولز  +اسید استیک  +انیدریک اسید

محیط تبخیر شود .برای تهیۀ نانوچندسازهها ،در کنرار

یافتیم که در مرحلۀ بعد باید

از

ساع

تح

 +سولفوریک اسید) دس

داده شد تا حلّال به مدت  24ساع

تهیۀ محلول  PLAکه اشاره شد ،مقداری مشرخ

محیط اسیدی برا محریط کلررفررم جرایگزی مریشرد.

نانوالیاف در کلررفرم ریخته شد ر پ ،از به هرم زدن

بدی سب  ،چندی مرحله شس رشو صرورت گرفر .

به مدت  8ساع

با همرزن م ناطیسری بره مردت 35

در مرحلۀ ارل نمونه به مدت  5دقیقه با درر  5111درر

دقیقه با ارلتراتراک ،هومو ن شد ر به مدت  11دقیقه

در دقیقه سانتریفو ر محلول رریی درر ریخته شرد .در

فرایند فراصوتی قررار گرفر  .سرس ،،ایر در

مرحلۀ درم رسوبات باقیمانده در سه نوب

تح

برا مخلروط

محلول با یکدیگر مخلوط ر بره مردت  35دقیقره برا

 3:2اسررتون :متررانول برره مرردت  5دقیقرره ر درر 5111

همزن مگنتی 35 ،دقیقه با ارلتراتراک ،،ر  11دقیقه با

شس رشو ر جایگزی شد .در مرحلۀ سوم جرایگزینی

ارلتراسونیک تیمار شردند .مراد برهدسر آمرده رری

نهررایی اسررتون :متررانول بررا کلررفرررم در ش ر

نوب ر

قال های شیشهای ریخته شد .بعد از بخارشدن حلّال

شس رشو در سانتریفو برا زمران  5دقیقره ر دررهرای

در دمای اتاق ،فیلمهای تهیرهشرده از قالر هرا جردا

 1111ر  7111درر در دقیقه انجرام گرفر  .نرانوالیراف

شدند ر به مدت یک ررز در آرن با دمای حردرد 41

سررلولز اسررتیلهشررده در محرریط کلررفرررم برررای تهیررۀ

درجۀ سلسیوس قرار داده شدند تا باقیمانرد حلّرال،

نانوچندسازههای بر پایۀ پلیالکتیک اسید استفاده شد.

که ممک اس

نق

نرمکنندگی 2داشته باشد ،بهطرور

کامل حاف شود.

تهیة فیلم
فیلمهای  PLAر نانوچندسازههرای آن برا اسرتفاده از

ویژگیهای فیزیکی فیلمها

ررش قال ریزی( 3کستینگ) ر با انردکی اصرالحات

ضخام

مطابق ررشی تهیه شدند که ریرم ر همکراران برهکرار

( )Magna-Mike Model 8000, USAبا دق

برده بودند [ .]31گرانولهای  PLAقبل از استفاده ،به

میلیمتر اندازهگیری شدند .برای هر نمونره  31نقطره

مدت  24ساع

در آرن تح

خأل با دمای  11درجۀ

سلسیوس خشک شدند .مقدار مشخصری از  PLAدر
 311میلیلیتر کلررفرم به مردت  8سراع

برا همرزن

م ناطیسرری برره هررم زده شررد ر بررا هومو نرررایزر
ارلتراترراکT25-digital ultra turrax, Staufen, ( ،

 )Germanyبا سرع

 7تا  8هرزار درر در دقیقره بره
1. Casting

فیلمها با استفاده از  Magna-Mikeدیجیترال
1/113

اندازهگیری ر میانگی آنها محاسبه شد.
برای تعیی

رنگ نمونهها از رنگسنج ( Minolta

CR 300 Series, Minolta Camera Co., Ltd.,
 )Osaka, Japanاستفاده شد .قبل از اندازهگیری رنگ

فرریلمهررا ،دسررتگاه بررا اسررتفاده از یررک صررفحۀ سررفید
استاندارد تنظیم شد ر پارامترهرای اسرتاندارد دسرتگاه
بهصورت  ،a= -1/25 ،L=91/49ر  b= -1/19تعیری
2. Plasticizing
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گردید .پارامترهایی که دستگاه میخواند عبارتاند از:

تقسیم شی

رضو یا ( Lسفید = 311ر سیاه =( a ،)1سربز =-81

( )m2بهدس

تررا قرمررز = ،)311ر ( bآبرری = -81تررا زرد = .)71در

()3

گرماسنجی روبشی تفاضلی ()DSC

که در آن  mشی خط ر  Aمساح سطح فیلم اس .
با ضربکردن ضخام فیلم ر تقسیم بر اختالف
فشار بی رطوب نسربی دررن سرلولهرا ر رطوبر
نسبی دسیکاتور ،نفوذپایری به بخار آب بهدس آمد.

مورد هر نمونه حداقل  1نقطه اندازهگیری شد.

خصوصیات حرارتی برا گرماسرنجی رربشری تفاضرلی
( )DSC Pyris 6, Perkin Elmer Co. USAارزیرابی

خط کشیدهشده ( )gS-1برر سرطح فریلم
آمد.
m
A

WVT R  t
P

شد .ظرف آلومینیومی خرالی برهعنروان مرجرع در نظرر

()2
که در آن  tضخام

گرمادهی  31درجۀ سلسیوس در دقیقه در گستر دمایی

ریزساختار ()SEM

گرفته شد .نمونههای با رزن تقریبی  1میلیگرم با میزان
صفر تا  211درجۀ سلسریوس اسرک شردند ر از رری
ترموگرام حاصل ،دمرای انتقرال شیشرهای ( ،)Tgدمرای
ذرب ( ،)Tmآنتررررررالسی ذرب ( ،)ΔHmر درصررررررد
کریستالیزاسیون ( )%χاندازهگیری شد.

نفوذپذیری به بخار آ
برای اجرای ای آزمرای

()WVP
از اسرتاندارد  E96مصروب

 ASTMاسررتفاده شررد [ .]34ابترردا دررن سررلولهررای
انرردازهگیررری نفوذپررایری ،کلریررد کلسرریم برردرن آب
ریخته ر پر ،از آن سرطو سرلولهرا برا فریلم ر برا
استفاده از پارافی مااب پوشانده شد .سلولهرا دررن
دسیکاتور  25درجۀ سلسیوس حاری آب نمک اشباع
قرار گرفتند .بردی ترتیر  ،دررن سرلولهرا رطوبر
نسبی صفر درصد اس

ر بیررن سلولهرا آب نمرک

اشباع ایجراد رطوبر

 75درصرد مریکنرد .اخرتالف

رطوبرر

در در سررم

فرریلم در دمررای  25درجررۀ

سلسیوس ،فشار بخار معادل  3751/55پاسکال ایجراد
میکند .بدی ترتی  ،ت ییر رزن سلولها طی زمران برا
استفاده از یک ترازری دیجیتال با دق

 1/1113گررم

اندازهگیری شد .منحنی ت ییرات رسرم ر شری

خرط

رسررمشررده برره کمررک رگرسرریون خررط ()R2=1/999
محاسرربه شررد .میررزان انتقررال بخررار آب ( )WVTRاز

WVT R 

WVP 

فیلم ر  Pاختالف فشار اس .

برای بررسی تأثیر افزردن نرانوذرات برر ریرزسراختار
نانوچندسررازههررای تولیدشررده ر توزیررع ر چگررونگی
بررررهمکن آنهرررا برررا بسرررتر پلیمرررری ،تصررراریر
میکررسرررررکوپ الکتررنررررری ( Philips-XL30,
 )Rotterdam, Netherlandsاز سررررطح ر سررررطح
شکس نمونهها تهیه شد .در آمرادهسرازی نمونرههرا
برای تصویربرداری از سطح شکس  ،ابتدا نمونهها در
نیترر ن مایع شکسرته ر پر ،از آن از سرم مقابرل
رری پایررره چسررربانده شرررد .پایرررههرررا در دسرررتگاه
پوشر دهنرده (Sputter coater, SCDOOS, BAL-
 )TEC CO., Switzerlandبه مدت  5دقیقره برا طرال
پوش داده شدند.

ویژگیهای مکانیکی
آزمای های مکانیکی با استفاده از دسرتگاه اینسرتررن
( STM50-10CT, Testometric Co., Ltd.,
 )Rochdale, Lancashire, Englandانجررام گرفر .
فیلمها به شکل مستطیل به ابعاد  3×31سانتیمتر مربع
بریده شردند .برا اسرتفاده از ررش شرمار D882-91
مصرروب  ASTMفاصررلۀ برری در فررک دسررتگاه 51
میلیمتر ر سرع حرک آنها  51میلیمتر بر دقیقره
تنظیم شد .عاملهای استحکام کششی نهرایی (،3 )TS
1. Tensile Strengths
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مدرل االستیک ( ، 3)E-Mر درصرد کشر در نقطرۀ
پرارگی )E%( 2از رری منحنریهرای ترن ر کررن
بهدس آمدند .برای هر نمونره  31تکررار انجرام ر از
بی آنها  5مورد انتخاب شد.

آن در شکل  2نشان داده شده اس  .نمونههای PLA-

 CNF1ر  PLA-CNF3در مقایسرره بررا  PLAخررال
تفررارت معنرریداری نشرران نمرریدهنررد .نانوچندسرراز
 PLA-CNF5سررطح زبررری دارد کرره آن را از سررایر
نمونهها متمایز میکند (شکل  .)D 2در ای نمونه ،در

نتایج و بحث
ریزساختار ( :)SEMدر شکل  3تصویر  SEMنانوالیاف
سلولز نشان داده شده اس  .قطر الیاف در محدرد  5تا
 81نانومتر ر بهطور متوسط  28نانومتر اس .
تصاریر  SEMسطح شکس  PLAر نانوچندسازههای

ناحیۀ کوچکی از آن تجمع نانوالیاف دیرده مریشرود.
بهطور کلی ،در نمونههای با محتوای نانوالیراف پرایی
نسرربتاً مناس ر

( 3ر  1درصررد) پررراکن

نررانوالیرراف

مشاهده میشود.

شکل  .3تصویر  SEMنانوالیاف سلولز

شکل  .2تصاویر  SEMاز سطح شکست  PLAو نانوچندسازههای آن

23

1. Elastic Modulus
2. Elongation at break
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جدول  .3خواص فیزیکی  PLAو نانوچندسازههای آن

ترکی

ضخام

()µm

b

a

L

PLA

75/21 ± 4/17

-1/18 ± 1/19

-1/33 ± 1/17

51/19 ± 3/21

11/23 ± 1/19

1/13 ± 1/11

-3/18 ± 1/12

78/57 ± 31/19

PLA/CNF1

11/21 ± 2/11

1/29 ± 1/32

-1/42 ± 1/19

78/57 ± 1/14

PLA/CNF3

51/82 ± 31/21

1/47 ± 1/31

-3/28 ± 1/15

85/73 ± 5/77

PLA/CNF5

خواص فیزیکی :در جردرل  3خرواص فیزیکری،
شامل ضخام

ر پارامترهرای رنرگ فریلمهرای PLA

تولیدشده آررده شده اس  PLA .خال

با توجه بره
حردرد

پارگی ( )E%را ارزیابی میکند TS .مقارم

فریلم بره

که نانوالیاف سلولز در

سطح  1ر  5درصرد ترأثیر چشرمگیری برر ضرخام
فیلمها نداش

کششری (،)TS

مرردرل االسررتیک ( ،)E-Mر درصررد کش ر

 75/21میکررررن اس ر  .مطالعررۀ نتررایج انرردازهگی رری
نشاندهند ای اس

ویژگیهای مک انیکی :آزمرون کشر
پارامتر مهم مکرانیکی ،نظیرر مقارمر

چنردی
در نقط رۀ

مقدار ماد ارلیۀ مورد استفاده دارای ضرخام
ضخام

فاکتورهای رنگ

که ناشی از پراکندگی خوب نانوالیراف

تن  E-M ،سرفتی ر سرختی ،ر  Eکشر پرایری را
نشان میدهد.
در جدرل  2ر شکل  ،1نتایج خرواص مکرانیکی
 PLAخرال

ر نانوچندسرازههرای آن از لحراظ سره

در ماتری ،پلیمرری ر گیرکرردن نرانوالیراف در بری

پارامتر مکانیکی اصلی اشارهشده (در باال) آررده شده

رشتههای پلیمر ماتری ،اس  ،رلی در سطح  5درصد

اس  .همانطور که مشاهده مریشرود PLA ،خرال

افزای

ضخام

چشرمگیر برود کره نشران مریدهرد

دارای  ،E-M ،TSر  Eبهترتیر

 35/24مگاپاسرکال،

نانوالیاف عالره بر بی رشتههای پلیمر مراتری ،یرک

 3/37گیگاپاسکال ،ر  41/11درصد اس  .برا افرزردن

الیۀ نازا رری فیلم تشکیل دادند.

 3درصرررد نانوالیررراف سرررلولز TS ،ر  E-Mت ییرررر

در صنع

بستهبندی ،رنگِ مراد بسرتهبنردی اهمیر

زیادی دارد ،زیرا بهعنوان خرواص پایرۀ مراد جدیرد
تولیرردی مطررر اسرر

معنرریداری را نشرران نمرریدهنررد .در حررالی کرره E

نانوچندساز حاصل بی

از  11درصد افزای

یافتره

ر در پررایرش آن از سرروی

اس  .در ادامه ،رقتری مقردار افزردنری بره  1درصرد

مصرفکننده تأثیر بسزایی دارد .نتایج نشان میدهد که

میرسد ،شاهد بهبود چشمگیر در خرواص مکرانیکی

الحاق نانوالیاف سلولز به  PLAترأثیر معنریداری برر

هستیمی برهطروری کره  TSر  Eبرهترتیر

بره 11/11

فاکتور  Lنداش  .با ای حال ،نترایج بیرانگر افرزای

مگاپاسکال ر  388/81درصد رسیده اس  .همانطرور

ررشنایی یا سفیدی در فریلمهرای حراری نرانوالیراف

که در شکل  1ر در منحنری نمونرۀ حراری  1درصرد

سلولز اس  ،رلی در رابطه با فاکتور  aر  bهرچند که

افزردنی نیز مشاهده میشرود ،فراینرد جهر یرافتگی

ررند ت ییرات منظم نیس  ،بهطور کلی میتوان گفر

نانوالیرراف در حرری کش ر

که میزان قرمزی ر زردی نانوچندسازههرا در مقایسره

بهطوری که منحنی در در مرحله ررند صرعودی پیردا

با پلیمر خال

افزای

یافته اس .

میکند.

بررهخرروبی اتفرراق افتررادهی
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جدول  .2خواص مکانیکی  PLAو نانوچندسازههای آن
)EC (%

5/141/11

)E-MB (GPa

1/183/37

c

4/7214/77

32/92388/81
1/1234/12

b

4/9135/24

b

1/7131/71

b

1/9111/11

a

a

3/1111/54

a

1/272/32

c

PLA

b

1/433/21

a

)TSA (MPa
b

1/143/31

b

تركیب
PLA/CNF1
PLA/CNF3
PLA/CNF5

شکل  .1منحنیهای تنش ـ کرنش حاصل از  PLAو نانوچندسازههای حاوی نانوسلولز

مقدار نانوالیاف سرلولز بره

در هر حال ،با افزای

 5درصد ،نانوچندساز تهیهشده حال

ترد ر شرکننده

به خرود مریگیررد .برهطروری کره  E-Mافرزای
درصدی ر در مقابل  Eکاه

83

ایواتیک ر همکاران [ ]31در تحقیقی ،افزای
یانگ ر مقارم

مردرل

کششی نانوچندسازههای تهیهشده از

 ،MFCدر درصدهای  5ر  31ر در ادامه اف

خواص

 14درصردی را نشران

مکرررانیکی در محتررروای  35درصرررد را گرررزارش ر

میدهرد .مطرابق گرزارش درفررن ر همکراران [،]35

نتیجهگیری کردند که تفکیک باالی الیاف سلولز حتی

بهطور کلی کارایی مکانیکی چندسازهها ،بهخصروص

در مقادیر پایی منجر به شکلگیری شربکۀ مسرتحکم

نانوچندسازهها ،به ش

عامل بسرتگی دارد .3 :میرزان

چسبندگی ر سازگاری بی ماتری ،پلیمر ر افزردنری،
 .2بازدهی انتقال استرس افزردنری .1 ،کسرر حجمری
افزردنی .4 ،نسب

در بستر پلیمری میشود .با توجره بره اینکره در ایر
پژره  ،نانوالیاف سرلولز بعرد از تهیره تحر
استیلهشدن قرار گرف

تیمرار

ر همچنی بهدلیرل اسرتفاده از

تصویر افزردنی .5 ،جه گیری یرا

فرایندهای ارلترتراک ،ر ارلترسوند بررای تفکیرک ر

جه یافتگی افزردنی ،ر  .1درجۀ کریستالی مراتری.،

نانوالیاف در بستر پلیمر ر با توجه

پراکن

یکنواخ
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به نتایج بهدس آمده برای خواص مکانیکی مریتروان
نتیجه گرف

که توزیع نانوالیاف در درصدهای پرایی

یکنواخ تر بوده ر همچنی
که ماهی

سازگاری باالیی با PLA

گررزارششررده ) ((g/m.S.Pa) 1.89×10-11از سرروی
ارراس ر همکاران [ ]38برای  PLAخال

حاری 98

آبگریز دارد ایجاد شرده اسر  .از طررف

درصد از ایزرمر ال ر الکتید همخوانی دارد .در ادامره

محتروای نانوالیراف

ر با افزردن  3ر  1درصد نانوالیراف سرلولز بره بسرتر

پیوستگی بستر پلیمری شرده ر

نشان داد

دیگر ،بهنظر میرسد که افرزای
سلولز منجر به کاه

به دلیل تجمع افزردنیها ،عملکرد مکانیکی نانوالیراف
دچار اف

حردرد  (g/m.S.Pa)1.87×10-11اسر

کره برا مقردار

شده اس

که ای نتایج در بخر

پلیمری WVP ،به میزان بسیار کمی افزای
ر بررهترتیرر

-11

برره مقررادیر  2.01×10ر

-11

2.04×10

بررسری

رسید .ای نتایج نشران مریدهرد کره محتروای  3ر 1

ریزساختار نانوچندسازهها نیز بهخوبی تأیید میشوند.

درصد نانوالیاف سرلولز اسرتیلهشرده برهدلیرل توزیرع

( :)WVPاز آنجرا کره

ر سازگاری باال با بستر ر قرارگرفت در خلرل

نفوذپذیری به بخ ار آ

مناس

آب از عوامل مهم در راکرن هرای فاسردکنند مرواد

ر فرج پلیمر ،در عی بهبود خواص مکانیکی توانسرته

عبرور بخرار آب ) (WVTRر

نفوذپایری نانوچندسازه را در حد ارلیه نگره دارد .در

غاایی اسر  ،سررع

نفوذپایری به بخار آب ) (WVPاز ریژگیهرای مهرم

مورد نمونۀ حاری  5درصد افزردنی ،شراهد افرزای

در پلیمرهای بستهبنردی مرواد غراایی ،برهخصروص

چشمگیر  WVPبهمیزان  18/5درصرد هسرتیم کره برا

زیس پلیمرهرا ،محسروب مریشروند .همچنری ایر

توجه به رفتار مکرانیکی ایر نانوچندسرازه ر دالیرل

موضوع تمایل به گسترش راهکارهرای جدیرد بررای

اشاره برای آن ،ای نتیجه مقبرول اسر  .بایرد توجره

بهبود خواص بازدارندگی ر انجام تحقیقات با هردف
شررناخ

ارتبرراط سرراختار ر خررواص بازدارنرردگی را

بیشتر کرده اس

داش

که میزان نفوذپرایری بره بخرار آب ر سررع

عبررور بخررار آب از فرریلمهررا تحرر
آبدرس

[.]37

تررأثیر طبیعرر

یا آبگریرز مرواد ،فراینرد سراخ  ،نروع،

نتررایج بررهدسرر آمررده از انرردازهگیررری میررزان

مقدار ،ر نحو توزیرع افزردنریهرای مرورد اسرتفاده،

نفوذپایری فیلمهای  PLAر نانوچندسازههرای آن در

نظم

شکل  4آررده شرده اسر  .همرانطرور کره مشراهده
مررریشرررود PLA ،خرررال

رجود حفرات ،شکافها ،پی ر خم ،ر در نهای
در ساختار پلیمر اس

[.]39

دارای نفوذپرررایری

شکل  .1نفوذپذیری به بخار آب پلیالکتیك اسید و نانوچندسازههای آن
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گرماس نجی روبش ی تفاض لی ( :)DSCبرررای
ارزیابی آثرار نانوالیراف سرلولز برر خرواص حرارتری
چندسازههای برر پایرۀ  ،PLAمطالعرۀ  DSCبرر رری
 PLAر چندسررازههررای حرراری نررانوالیرراف صررورت
گرف  .پارامترهای حرارتی عبارتاند از :دمای انتقرال
شیشهای ( ،)Tgدمای کریستالیزاسریون سررد ( ،)Tcر
دمای ذرب ( .)Tmنانوچندسازهها در مقایسه با PLA
خال الگوهای حرارتی بسیار مشابهی را نشان دادند
ر پارامترهررای اشررارهشررده بررهخرروبی در آنهررا قابررل
تشخی اس .
دمررای انتقررال شیشررهای هررر سرره نمونرره حرراری
نررانوالیرراف سررلولز در محرردرد  57تررا  59درجررۀ
سلسیوس اس  .همانطور که نتایج نشران مریدهنرد

(جدرل  1ر شکل  ،)5برر اثرر افرزردن نانوالیراف بره
پلیالکتیک اسید Tg ،به مقدار جز ی افزای مییابد.
آنترررالسی ذرب از  14/21رل برررر گررررم بررررای
پلیالکتیک اسید خال بره مقردار  ،29/55 ،11/81ر
 29/88بهترتی بررای نمونرههرای  ،1 ،3ر  5درصرد
کاه یافر کره احتمراالً ناشری از محتروای پرایی
مررراتری ،پلررریالکتیرررک اسرررید اسررر  .درصرررد
کریستالیزاسیون محاسبهشرده ( )Xcبررای فریلمهرای
مختل بر اثر افزردن نانوالیاف به پلریالکتیرک اسرید
بهطور جز ی کاه یاف کره بیرانگر ت ییرر سراختار
کریسررتالی  PLAب رر اثررر اسررتفاده از نانوالیرراف نیمرره
آمورف در طی فرایند قال ریزی اس .

جدول  .1خواص حرارتی  PLAو نانوچندسازههای آن

)Tg (°C

)Tm (°C

)Tc (°C

)Hm (J/g

%

PLA

57/47

351/28

82/71

14/21

19/14

PLA/CNF1

58/21

351/57

83/88

11/81

18/92

PLA/CNF3

58/48

354/23

88/11

29/55

11/91

PLA/CNF5

58/94

354/18

84/55

29/88

14/14

تركیب

CNF5

CNF3

CNF1

P0

ن

شکل  .1الگوی  DSCحاصل از نانو چندسازههای حاوی نانو سلولز
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بررسی ویژگیهای نانوچندساز های تهی شد از الیالکتیک اسیدِ تقویتشد با نانوالیاف سلولزی

بره

تقوی کنند ماتری ،پلیمری پلیالکتیک نشان داد که

دمای ذرب نمونهها تفارت معنیداری نسرب

یکدیگر نشان ندادند .همۀ فیلمها در محدرد دماهای

نانوسلولز بهخوبی قادر به بهبود ریژگیهای مکرانیکی

 353ر  351درجۀ سلسیوس در پیرک مربروط نقطرۀ

ر کاربردی نانوچندساز زیسرتی مریشرود .همچنری

ذرب از خود نشان دادند .پلیالکتیک اسید خال
پیک مشخ

دارد .ای در حالی اس

در

اصال سطحی نانوالیاف سلولزی با استفاده از فراینرد

کره پیرک ارل

الیرراف در

اسرتیلهدارکررردن سرب

پراکنرردگی مناسر

نانوچندسازهها چندان قروی نیسر  .ایر پیرکهرای

ماتری ،میگردد .نتایج نشان داد که افزردن نانوالیاف

به دماهای پایی ترر انتقرال یافتنرد .ظهرور در

اصال شده به میزان  1درصرد رزنری فریلمهرا ،تمرام

مریتوانرد بره

ریژگیهای کاربردی شامل خواص فیزیکی ،مکانیکی،

ضعی

پیک ذرب مشرخ

در  PLAخرال

رجود در نوع تعدیل کریستالیزاسیون یا بهدلیل رفترار
ذرب همررراه بررا مرردل کریستالیزاسرریون مجرردد ذرب
نسرررب

داده شرررود [ .]21پیرررکهرررای ضرررعی

نانوچندسازهها میتواند ناشری از حضرور نرانوالیراف
سررلولز باشررد کرره سرراختار کریسررتالی  PLAرا ت ییررر
میدهد.

نتیجهگیری
نتایج بررسی افرزردن نرانوالیراف سرلولزی برهعنروان

ر حرارتی را بهبود میبخشد.

سپاسگزاری
از دکتر حسی یوسفی ،عضو هیئر
کشاررزی ر منابع طبیعی گرگان ،بابر

علمری دانشرگاه
تهیرۀ تصرویر

میکررگراف فیلم تهیهشده از نانوسلولز تقدیر ر تشکر
میشود.
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