Available in: http://jips.ippi.ac.ir

Iran. J. Polym. Sci. Technol.
(Persian),
Vol. 30, No. 5, 435-446
December 2017-January 2018
ISSN: 1016-3255
Online ISSN: 2008-0883
DOI: 10.22063/JIPST.2017.1509

Preparation of Photoresponsive Functionalized
Acrylic Nanoparticles Containing Carbazole Groups
for Smart Cellulosic Papers

D

Jaber Keyvan Rad and Ali Reza Mahdavian*

SI

Department of Polymer Science, Faculty of Science, Iran Polymer and Petrochemical Institute,
P.O. Box: 14975-112, Tehran, Iran
Received: 18 April 2017, accepted: 29 August 2017

P

of

ABSTRACT

ch
i

ve

hotoresponsive functionalized polymer nanoparticles were prepared as useful
materials for preparation of smart papers. Such polymer nanoparticles have
wide applications in several fields including papers, sensors, bioimaging and
biomedicine. First, carbazole as a photosensitive compound was modified with
2-bromoethanol through substitution nucleation reaction to its hydroxyl derivative
(N-(2-hydroxyethyl) carbazole, CzEtOH). The synthesis of 2-N-carbazolylethyl
acrylate (CzEtA) monomer was carried out by modiﬁcation reaction of CzEtOH with
acryloyl chloride and the chemical structures of the products were characterized.
Next, CzEtA, methyl methacrylate (MMA) and butyl acrylate were copolymerized
to prepare photoresponsive functionalized polymer nanoparticles through miniemulsion polymerization in order to form a hydrophobic core. This was followed
by copolymerization of MMA and glycidyl methacrylate by seeded emulsion
polymerization to give a functionalized outer layer on the latex particles. Absorption
characteristics, size, size distribution (narrow size distribution) and morphology of
the nanoparticles were studied by ultraviolet-visible (UV-Vis) spectroscopy, dynamic
laser light scattering (DLS) analysis and scanning electron microscopy (SEM)
micrographs, respectively. Finally, due to the importance of photoresponsive smart
papers and their wide applications, cellulosic fibers were reacted with the prepared
functionalized latex particles for preparation of smart papers. Morphology of the
fibers was investigated with respect to the surface-immobilized polymers on the
cellulosic paper and their smart behavior was evaluated by UV irradiation at 254 nm.
The results revealed fast color changes and the obtained cellulosic papers became
violet upon irradiation. This work shows some promising feature of these materials for
preparation of anti-counterfeiting papers, where the safety becomes a major concern.
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چکیده

این پژوهش با دیدگاه تهیه نانوذرات پلیمری عاملدار پاسخگو به نور و امکان کاربرد آنها

of

برای تهیه کاغذهای هوشمند انجام شده است .ابتدا ،کربازول بهعنوان ترکیب فعال نوری

انتخاب و با انجام واکنش جانشینی هستهدوستی با -2برمواتانول به مشتق هیدروکسیلدار

نانوذرات،
کربازول،
کاغذ سلولوزی هوشمند،
پلیمرشدن امولسیونی دانهای

تبدیل و ساختار شیمیایی محصوالت تأیید شد .در مرحله بعد و براي تهیه نانوذرات پلیمری
عاملدار حساس به نور ،مونومر  ،CzEtAمتیل متاکریالت و بوتیل آکریالت برای تشکیل
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پاسخگو به نور،

 CzEtOHبهوسیله آکریلویل کلرید ،به مونومر آکریالتی -N-2کربازولیل اتیل آکریالت ()CzEtA

ve

واژههای کلیدی

آن ( -2(-Nهیدروکسی اتیل)کربازول) ،CzEtOH ،تبدیل شد .طی واکنش اصالح شیمیایی

هسته آبگریز با پلیمرشدن مینیامولسیونی کوپلیمر شدند .سپس ،کومونومرهای متیلمتاکریالت و
گلیسیدیل متاکریالت براي تشکیل الیه بیرونی عاملدار روی هسته اولیه وارد شده و به روش

پلیمرشدن امولسیونی دانهای ،التکس نهایی تهیه شد .پیکهای جذبی شاخص مربوط به کربازول
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با طیفسنجی  UV-Visتأیید شد .با آزمونهاي  DLSو  SEMمشاهده شد ،اندازه ذرات كمتر

از  ،100 nmتوزیع اندازه ذرات باریک و شكلشناسي نانوذرات کروی است .در نهایت ،به دلیل
اهمیت کاغذهای هوشمند پاسخگو به نور و کاربرد گسترده آنها ،الیاف سلولوزی را با التکس
عاملدار واکنش داده و کاغذهای هوشمند تهیه شدند .با توجه به تثبیت پلیمر حساس به نور روی

الیاف سلولوزی کاغذ ،شكلشناسي الیاف سلولوزی با  SEMبررسی شد .همچنین ،رفتار هوشمند
کاغذهای بهدست آمده با تابش نور فرابنفش با طول موج  254 nmارزیابی شد .این کار برخی از

ویژگیهای امیدوارکننده این مواد را برای تهیه كاغذهاي ضدجعل نشان ميدهد که در آنها ایمنی
دغدغه اصلي است.
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به دلیل اهمیت ترکیبات حساس به نور در زمینههای مختلف از
قبیل حافظههای نوری ،سامانههای امنیتی ،پزشکی و الکترونیکی
پژوهشهاي گستردهای در زمینه این ترکیبات انجام شده است [.]1
از سوی دیگر به دلیل اهمیت پلیمرها در این زمینهها ،تمایل برای
واردکردن ترکیبات به داخل پلیمرها رو به افزایش است .در چند سال
اخیر ،مقاالت گستردهای نیز در این زمینه به چاپ رسیده است [.]2-5
از دالیل بسیار مهم برای تمایل به استفاده از پلیمرهای پاسخگو به
نور در مقایسه با ترکیبات پاسخگو به نور این است که پلیمرها ماهیت
آبگریز دارند و میتوانند از ترکیبات کوچکمولکول حساس به نور
در برابر تخریبهای محیطی كاهشدهنده خواص نوری ،محافظت
کرده و بهطور همزمان از ویژگیهای پلیمر بهکار رفته نیز استفاده
كنند [ .]6این ترکیبات میتوانند به شكل دوپهشدن به ماتریسهای
پلیمری وارد شوند .اما ،به دلیل نبود اتصاالت شیمیایی میان ترکیب
حساس به نور و ماتریس پلیمری که سبب ایجاد عواملی ناخواستهای
مانند تجمع یا نشت ترکیبات رنگی ،پدیده خودخاموشی و پایداری
کم میشوند ،این روش مناسب نيست [.]4،7
پلیمرهای داراي کربازول به دلیل قابلیت کاربرد در كاوندهها و
شناساگرهای فلوئورسانس ،ابزارهای فوتوولتايي ،دیودهای آلی نشرکننده
نور ( )organic light emitting diodeو ردیابهای فلوئورساني
در سامانههای زيستي بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند [.]8-10
مشتقات کربازول سامانه مزدوج  πطویل دارند که موجب افزایش
بازده کوانتومی فلوئورسانس آنها میشود .نشر فلوئورساني ناشی از
جابهجایی الکترونهای نامستقر  πدر حلقه کربازول است .در حالت
معمول ،الکترونها در ترازهای الکترونی پایین قرار دارند و پایدار
هستند .به محض تابش نور فرابنفش انرژی جنبشی الکترونها افزایش
يافته و به ترازهای الکترونی باالتر منتقل میشوند .بنابراین ،الکترونها
در حالت برانگیخته ناپایدارند و تمایل دارند با از دستدادن انرژی به
حالت پایه باز گردند .این عمل با نشر نور اتفاق میافتد و همین نشر
نور سبب مشاهده ظاهر درخشان کربازول میشود .ترکیب کربازول
بهآسانی میتواند با اتم نیتروژن درون حلقه با انجام واکنش جانشینی
هستهدوستي اصالح شود .همچنین ،برای تنظیم خواص طيفسنجي،
آنها بهراحتی در موقعیت  3و  6واکنشهای جانشینی الکتروندوستی
انجام داده و با تغییر طول سامانه مزدوج خواص نوری مدنظر را
بهدست میآورند [.]11
کاغذ سلولوزی از متداولترین مواد در صنایع است و بهطور
گسترده برای برچسپدارکردن ،بستهبندی و صورتحساب استفاده
ميشود که در بسیاری از این کاربردها فناوريهای ضدجعل الزم
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است [ .]12از آنجا که فناوري بهتنهایی نمیتواند حفاظت کامل
در برابر جعل را فراهم کند ،رویکردهای متنوعی برای کاغذهای
سلولوزی توسعه یافته است که بهطور عمده شامل هولوگرامها،
بارکدها ( ،)bar codesچاپ گود ( ،)intaglio printingجوهرهای
خاص و موضوعات امنیتی هستند [ .]13،14همه این فناوريها ،با
چشم غیرمسلح قابل دید هستند ،اثرهايی مانند تغییررنگ روی ظاهر
کاغذ دارند ،به استثنای بار کد ،امکان شناسایی و ردیابی اطالعات
را ندارند و نمیتوانند کدگذاری شوند .ذخیره اطالعات به شكل
مخفی ،اثری بر ظاهرکاغذ ندارد که این موضوع برای سامانههای
امنیتی ،اسناد ضدجعل و کاربردهای ردیابی بسیار حائز اهمیت است.
تا به امروز ،تهیه کاغذهای سلولوزی حساس به نور با استفاده از
جوهرهای فوتولومینسانس انجام شده است [ .]5،15با وجود این،
بدون توجه به پیچیدگیهایی که برای تولید و توسعه جوهرها وجود
دارند ،پایداری این چاپ گود بهطور قابل توجهی به فرایندهای جذب
فیزیکی و نيز قابليت سلولوز برای نگهداشتن جوهر وابسته است و در
صورت ناپایداری میتواند مشکالتی ایجاد كند .بهطور ویژه ،بسیاری
از چاپهای گود میتوانند بهآسانی با حاللها پاک شده یا تخریب
شوند [ .]16پیشوایی و همکاران [ ]17نانوکامپوزیتهای فلوئورسان
برپایه پلیمتیل متاکریالت را به روش پلیمرشدن مینیامولسیونی
تهیه کردند .در این کار ،غلظتهای مختلف رنگ اسپیروبنزوپیران به شكل
دوپه شده وارد ماتریس پلیمری شده و غلظت رنگ بر سینتیک پلیمرشدن
بررسی شد .آنها مشاهده کردند ،بستر پلیمری به دلیل محافظت در برابر
عوامل محیطی سبب بهبود خواص فلوئورساني میشود.
 Sunو همکاران [ ]18با آغشتهسازی کاغذهای سلولوزی با
ترکیبهای اسپیروکسازین حل شده در حالل استون و پخش شده
در التکس برپایه پلیاستیرن ،دو نمونه کاغذهای سلولوزی حساس
به نور تهیه كردند .نتایج نشان داد ،خواص نوری اسپیروکسازین
در حالت مخلوط با پلیمر در کاغذ در مقایسه با حالت کاغذهای
آغشته شده با محلول استون-اسپیروکسازین بیشتر بوده که به علت
جلوگیری از انباشتگی ترکیب فوتوکرومی اسپیروکسازین در حالت
پلیمری است .همچنين ،ماهیت آبگریز پلیمر در افزایش خواص
فوتوکرومی و پایداری آن نیز مؤثر بوده است.
در بررسی دیگري  Tianو همکاران [ ]19براي تهیه کاغذهای حساس
به نور که در حالت معمول بیرنگ و با تابش نور فرابنفش به شكل رنگی
خود تبدیل ميشوند ،ترکیب اسپیروپیران با گروههای عاملی کربوکسیلیک
اسید را از واکنش استریشدن با سلولوز وارد واکنش کردند .اما ،به دلیل
استفاده نكردن از ماتریس پلیمری و نيز قطبیت بسیار زياد ماتریس
سلولوزی (به واسطه گروههای هیدروکسیل سلولوز) ،کاغذ نهایی به رنگ
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صورتی درآمد که این برخالف انتظار معمول بود.
مهدویان و همکاران [ ]20،21مشکالت موجود در سامانههای
پيشين را بهبود بخشیدند و با تهیه التکسهای فوتوکرومی عاملدار
که ترکیب فوتوکرومی با اتصاالت شیمیایی وارد زنجیر پلیمری شده
بود ،آنها را با الیاف سلولوزی واکنش داده و کاغذهای فوتوکرومی
مربوط را تهیه كردند .کاغذهای تهیه شده در حالت معمول سفید
هستند كه با تابش نور فرابنفش رنگی میشوند و سرعت تغییر رنگ
زيادی دارند .کاغذهای هوشمند تهیه شده بهعلت وجود اتصاالت
شیمیایی پایداری نوری بسيار زيادي نشان ميدهند و در برابر حاللها و
شستوشو مقاوم هستند .با توجه به این مشاهدات میتوان نتیجه
گرفت ،واردکردن ترکیبات حساس به نور به داخل پلیمرهای
آبگریز برای حفظ خواص نوری آنها بسیار حائز اهمیت است .از
سوی دیگر ،اعمال پلیمر داراي ترکیب فعال نوری به ماتریس کاغذ
سلولوزی ،افزون بر انتقال خواص نوری به کاغذ و نیز خواص پلیمر
مدنظر مانند خواص فیزیکی و مکانیکی به ماتریس سلولوزی ،باعث
بهبود خواص کاغذ اصالحشده ميشود.
در این پژوهش ،ترکیب فلوئورسانکننده کربازول براي تهیه
التکسهای عاملدار حساس به نور ،طي اصالحات شیمیایی به شكل
کومونومر آکریالتی تهیه شد .سپس ،با استفاده از پلیمرشدن امولسیونی
دانهای با ساير کومونومرهای آکریالتی شامل متیلمتاکریالت ،بوتیل
آکریالت و گلیسیدیل متاکریالت کوپلیمر و نانوذرات التکس به
صورت عاملدار تهیه شد بهگونهای که بتوانند با ساير ماتریسها
واکنشی دهند .با قرارگیری گروههای اپوکسی در الیه بیرونی
نانوذرات ،آنها میتوانند کاربردهای بسیار زیادی از جمله در تهیه
کاغذهای هوشمند پیدا کنند .بدین منظور ،کاغذهای سلولوزی
پاسخگو به نور از ترکیب الیاف سلولوزی و التکس عاملدار حساس
به نور مزبور تهیه شد .کاغذهای تهیه شده کام ً
ال سفید بودند .هیچگونه
تغییری در ظاهر کاغذ ایجاد نشد و با تابش نور فرابنفش به حالت
بنفش درخشان درآمدند .از سوی دیگر ،کاغذهای هوشمند تهیه شده
حساسیت زيادي دارند و در معرض تابش نور فرابنفش پاسخ آنی
نشان داده و بهسرعت تغییر رنگ میدهند.
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آکریالتی کربازول استفاده شدند .بخش دوم نیز شامل ترکیبات الزم
برای فرایند پلیمرشدن بود.
مواد الزم براي سنتز مونومر فعال نوری شامل ترکیبات کربازول،
-2برمواتانول ،آکریلویل کلرید ،دیمتیل فرمامید ( ،)DMFپتاسیم
هیدروکسید ( ،)KOHسیکلوهگزان ،تولوئن ،تتراهیدروفوران (،)THF
تریاتیلآمین ،متانول و سدیم بیکربنات ( )NaHCO3بودند که از
شرکت  Merckتهیه شدند .تمام این ترکیبات و حاللها بدون هیچ
خالصسازی استفاده شدند .شايان ذکر است ،حالل تتراهیدروفوران
ابتدا روی سدیم خشک و سپس بهصورت تازه مصرفشد.
مواد الزم براي انجام پلیمرشدن شامل مونومرهای متیل متاکریالت
( ،)MMAبوتیل آکریالت ( )BAو گلیسیدیل متاکریالت (،)GMA
پتاسیم پرسولفات ( )KPSبهعنوان آغازگر و سدیم بیکربنات بهعنوان
بافر و هگزادکان ( )HDبهعنوان عامل آبگریز از شرکت  Merckتهیه
شدند .همچنین ،سدیم دودسیل سولفات ( )SDSو TRITON X-100
هردو بهعنوان ماده سطحفعال از شرکت  Sigma-Aldrichتهیه شدند.
تمام ترکیبات و مونومرها بدون هیچ خالصسازی استفاده شدند.
همچنین ،از آب دوبار تقطیر در تمام واکنشها استفاده شد.
دستگاهها و روشها

مواد

و

ترکیبات شیمیایی و حاللهای استفاده شده در این پژوهش به دو
بخش تقسیم شدند .بخش اول این ترکیبات به منظور سنتز مشتق
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براي اندازهگیری دماي ذوب محصوالت جامد در انتهای هر واکنش
از دستگاه مدل  Buchi B-545ساخت شرکت  Buchiآلمان و براي
شناسایی ترکیبات آلی از طیفسنج زيرقرمز تبديل فوريه ( )FT-IRمدل
 Bruker-IFS48ساخت آلمان استفاده شد .براي پخش مونومرهای
آبگريز در محیط آبی ،همگنساز فراصوتي  SONOPLUSمدل HF-GM
با طول موج  20 kHzو توان  ،200 Wساخت شرکت BANDELIN
 Electronic GmbH & Co. KGآلمان بهکار گرفته شد .كاونده استفاده
شده میكروتیپ تیتانیم  76-KEبا توان  70%بود.
براي بررسی خواص جذبی التکسهای حساس به نور تهیه شده
با روش امولسیون دانهای ،پراكنههایی تا  0/2 %wtاز التکس 10%
رقیق شده و با دستگاه  Shimadzuمدل  UV-1650PCساخت ژاپن
بررسی شدند .سلولهای استفاده شده از جنس کوارتز و گستره طول
موج اندازهگیری شده از  200 nmتا  800 nmبود .براي مشاهده
رفتار هوشمند کاغذهای تهیه شده و تغییر رنگ آنها ،از جعبه تابش
نور فرابنفش استفاده شد که المپهایی با طولهای موج  254و 365 nm
دارد .مشخصات المپ نور فرابنفش استفاده شده CAMAG 12
 )50/60 Hz, 14VA, Switzerland ( VDC/VACو فاصله منبع تابش
از سطح نمونه  10 cmبوده است.
براي تعیین اندازه و توزیع اندازه ذرات ،چند قطره از التکس تازه
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تهیه شده تا  50برابر رقیق و سپس با دستگاه  LLSبررسي شد .اساس
کار در این دستگاه ،اندازهگیری مقدار پراکنش نور لیزر تابیده شده
به نمونه پس از برخورد به ذرات پلیمری است .ذرات با اندازههای
مختلف ،نور لیزر را در زاويههاي گوناگونی پراکنده میکنند .براساس
این پراکنش ،قطر و توزیع اندازه ذرات با دستگاه تخمین زده میشود.
بدین ترتیب ،از دستگاه پراکنش نور لیزر مدل  SEM 633ساخت
شرکت  SEMATECHفرانسه برای این آزمون استفاده شد.
براي مطالعه شكلشناسي و اندازه ذرات التکس و نيز نحوه پوشش
الیاف سلولوزی با التکس عاملدار ،از ميكروسكوپ الكتروني پويشي
( )SEMمدل  Vega IIساخت شرکت  Tescanچک استفاده شد.
برای آمادهسازی نمونه ،مقداری از التکس تهیه شده به روش
پلیمرشدن امولسیونی تا حدود  50برابر رقیق شد و با مقدار کمی
از محلول آبی  2%وزنی فسفوتنگستیک اسید مخلوط و یک قطره از
آن روی نگهدارندههای نمونه ریخته شد تا در دمای محیط خشک
شود .فسفوتنگستیک اسید مانع بههم چسبیدن ذرات التکس میشود و
شکل کروی ذرات التکس را حفظ میکند .تمام نمونهها درون دستگاه
الیهنشانی ( )sputter-coatedقرار داده شدند تا در خأل ،پوشش طال
روی آنها اعمال شود .نشاندن طال به روش رسوبدادن فيزيکي از
فاز بخار ( )physical vapor deposition, PVDانجام شد .در اين
پژوهش ،دستگاه اليهنشاني طالي مدل  ،SCDOOSساخت شركت
 ،BAL-TECسوئيس بهكار گرفته شد.

سنتز مونومر فلوئورسانکننده برپایه کربازول

سنتز مونومر برپایه کربازول شامل دو مرحله است:

of

سنتز -2(-Nهیدروکسی اتیل)کربازول ( :)CzEtOHمرحله اول
شامل واکنش جانشینی هستهدوستی میان کربازول و -2برمواتانول
است (شکل  .)1ابتدا )6/6 g( 117 mmol ،پتاسیم هیدروکسید به
حالت پودری درآمد و به همراه  40 mLحالل  DMFبه بالن واکنش
اضافه و در دمای محيط بهخوبی همزده شد .سپس23/5 mmol ،
( )3/93 gکربازول اضافه شد .رنگ مخلوط به زرد پررنگ تغيير
يافت که به دلیل ساختار رزونانسی ایجاد شده در حلقه کربازول
است .همزدن بهمدت  1 hدر دمای محيط ادامه يافت .سپس ،مقدار
-2 )3/38 g( 27 mmolبرمواتانول در  5 mLحالل  DMFحل و
بهآرامی به مخلوط مزبور اضافه شد تا رنگ زرد مخلوط به قرمز
متمایل به سیاه تبدیل شود .پس از آن ،مخلوط واکنش در جو گاز
نیتروژن بهمدت  24 hدر دمای محيط همزده شد .پس از اتمام زمان
واکنش تمام محتوای بالن به  200 mLآب مقطر اضافه و اجازه
داده شد تا رسوب تشکیل شود .رسوب حاصل صاف و چند بار
با آب مقطر شستوشو و در گرمخانه خأل خشک شد .مقدار
 4/4 gمحصول ( )CzEtOHبا بازده  88/7%بهدست آمد .براي انجام
خالصسازی بیشتر ،تبلور در نسبت برابر حاللهای سیکلوهگزان و تولوئن
انجام شد تا بلورهاي سفید و سوزنیشکل بهدست آیند (شکل .)1
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شکل  -1سنتز مونومر -N-2کربازولیل اتیل آکریالت به همراه بلورهاي مواد بهدست آمده در هر مرحله.
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جدول  -1فرمولبندي تهیه التکسهای حساس به نور داراي مونومر  CzEtAبه روش پلیمرشدن امولسیونی دانهای.
ترکیب الیه داخلی (هسته)
نمونه
FNP
FNP-1

ترکیب الیه بیرونی

MMA

BA

CzEt

SDS

HD

Triton X-100

KPS

NaHCO3

MMA

GMA

()mL

()mL

()mg

()g

()g

()g

()g

()g

)(mL

)(mg

1/1
1/1

1/0
1/0

0
100

0/07
0/07

0/06
0/06

0/03
0/03

0/03
0/03

0/03
0/03

0/5
0/5

0/5
0/5
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سنتز -N-2کربازولیل اتیل آکریالت ( :)CzEtAمقدار 5 mmol
( )1/06 gاز ترکیب  CzEtOHدر  20 mLحالل  THFخشک
حل شده و  )0/61 g( 6 mmolتریاتیل آمین بهعنوان کاتالیزور به
آن اضافه شد .سپس ،دمای واکنش تا حدود  0°Cهمراه با اعمال
گاز نیتروژن كاهش يافت .در این مرحله)0/485 mL( 6 mmol ،
آکریلویل کلرید در  5 mLحالل  THFخشک حل شده و با قیف
چکاننده بهمدت  20 minبه مخلوط واکنش اضافه شد .پس از اتمام
اضافهشدن آکریلویلکلرید به مخلوط واکنش ،اجازه داده شد ،دمای
آن به دمای محیط برسد و بهمدت  12 hبهآرامی با همزن مغناطیسی
همزده شد .پس از اتمام زمان واکنش ،حالل با خأل خارج شد و
رسوب بهدست آمده در محلول آبی سدیم بیکربنات بهمدت 20 min
همزده و سپس صاف شد .رسوب حاصل با آب مقطر شستوشو و
درون گرمخانه خأل خشک شد .محصول بهدست آمده در متانول
متبلور و بلورهاي ریز سوزنیشکل تهیه شد (شکل  .)1در اين مرحله،
مقدار  1/1 gمحصول با بازده واکنش  82/7%بهدست آمد.

پلیمرشدن امولسیونی دانهای

of

مشتق آکریالتی کربازول سنتز شده براي تهیه نانوذرات آکریلی فعال
نوری داراي گروههای اپوکسی با کومونومر  BA ،MMAو  GMAبا
استفاده از روش پلیمرشدن امولسیونی دانهای کوپلیمر شدند .برای تهیه
نانوذرات پلیمری حساس به نور با شكلشناسي الیهای و گروههای
اپوکسی در الیه بیرونی آن ،از خوراکدهی دومرحلهای استفاده
شد (جدول  .)1بدین ترتیب برای قرارگیری مونومر فعال نوری
-N (-2کربازولیل) اتیل آکریالت ( )CzEtAبا خاصیت آبگریزی
در الیه درونی و مونومر  GMAدر الیه بیرونی ،از روش پلیمرشدن
امولسیونی دانهای استفاده شد .روش کار بدین ترتيب بود که ابتدا
مونومر  CzEtAبه روش پليمرشدن مینیامولسیونی ،در فاز پیوسته
آب که داراي مونومرهای  MMAو  BAو نيز عامل آبگريز ،HD
بافر  NaHCO3و امولسیونكننده بود ،در معرض امواج فراصوت
بهمدت  10-20 minپراكنده و سپس به ظرف واکنش منتقل شد.
پس از اینکه دمای واکنش به  70°Cرسید ،آغازگر  KPSبه منظور
و
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شکل  -2طرحي از تهیه کاغذهای سلولوزی حساس به نور.
440

www.SID.ir

ی ام ،شماره  ،5آذر  -دی 1396
مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال س 

جابر کیوانراد ،علیرضا مهدویان

تهیه نانوذرات آکریلی عاملدار پاسخگو به نور داراي گروههای کربازول براي تهیه کاغذهای سلولوزی ...

شروع واکنش پلیمرشدن اضافه شد .پس از  45 minاز پیشرفت
پلیمرشدن (کنترل پیشرفت در فاصلههای زمانی مختلف به روش
وزنسنجی انجام شد) ،جزء دوم داراي مونومرهای  MMAو GMA
به شكل قطرهاي به ظرف واکنش اضافه شد (شکل -2الف) .پس
از اضافهشدن مونومرها واکنش بهمدت  2/5 hدر دمای  70°Cبراي
کاملشدن واکنش پلیمرشدن و افزايش درصد تبدیل (بيش از )96%
ادامه یافت .گفتني است ،درصد جامد التکسهای آکریلی حساس
به نور  10%درنظر گرفته شد .از التکسهای نهایی براي شناسایی
خواص نانوذرات پلیمری با آزمونهاي  SEMو  UV-Visاستفاده شد.

مونومر و شناسایی آن ،فرایند پلیمرشدن این مونومر با کومونومرهای
آکریالتی  BA ،MMAو  GMAبراي تهیه التکس داراي نانوذرات
پلیمری عاملدار فلوئورسانكننده انجام شد .در این فرایند از روش
پلیمرشدن امولسیونی دانهای برای بهدست آوردن نانوذرات پلیمری
عاملدار استفاده شد .سپس ،کاغذهای هوشمند از اختالط التکس
عاملدار حساس به نور ( )FNP-1و الیاف سلولوزی تهیه شد .براي
بررسی خواص نوری و طیفهای جذبی ،از آزمون  UV-Visاستفاده
شد .اندازه و توزیع اندازه ذرات پلیمری و شكلشناسي آنها و
نيز شكلشناسي الیاف سلولوزي پس از اصالح با التکس عاملدار
بهوسیله آزمونهای  DLSو  SEMبررسی شد.

تهیه کاغذهای هوشمند شامل دو مرحله است:
مرحله اول :کاغذ صافی باکیفیت باال (MUNKTELL-Grade 391,
 )Lot No. 09-158در محیط آبی با  pHبرابر  10قرار داده شد .سپس،
با همزن مکانیکی در دمای محيط بهمدت  3 hهمزده شد تا خمیر
سلولوزی  5%وزنی بهدست آید .برای بازشدن کامل الیاف سلولوزی
از یکدیگر ،خمیر سلولوزی حاصل در معرض امواج فراصوت قرار
گرفت (شکل -2ب).
مرحله دوم :برای تهیه کاغذهای سلولوزی حساس به نور ،مقدار
 20%وزنی از التکس ( 10%وزنی جامد) داراي نانوذرات عاملدار
حساس به نور ( )FNP-1به الیاف سلولوزی پخش شده در آب ،در
دمای محیط اضافه شد .سپس ،با همزن مکانیکی بهمدت  12 hدر
همان دما همزده شد .مخلوط حاصل درون شیشه ساعت ریخته و
اجازه داده شد تا حالل تبخیر شده و نمونه خشک شود .در انتها،
خواص نوری کاغذهای سلولوزی حساس به نور با کاغذ سلولوزی
بدون ترکیب فلوئورسانکننده مقایسه و مشاهده شد ،در حالت عادی
تفاوت ظاهری بین نمونهها دیده نمیشود .اما ،در معرض تابش نور
فرابنفش ،کاغذ سلولوزی حساس به نور به رنگ بنفش روشن و
درخشان دیده میشود که از کاغذ معمولی که ظاهری مات دارد،
متمایز میشود (شکل -2ج).

سنتز و شناسایی مواد حساس به نور

تهیه کاغذهای حساس به نور

و

D
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مرحله اول شامل واکنش جانشینی هستهدوستی کربازول با
-2برمواتانول است که مطابق شکل  1انجام شد .شرایط واکنش با
اصالح دستور کار ارائه شده توسط  Hoو همکاران [ ]22درنظر
گرفته شد .در روش کار پيشين ،برای خالصسازی محصول از اتانول
استفاده شد که به تشکیل جامد سفید پنبهای منجر شد که خلوص
زيادي نداشت .در اینجا براي افزايش خلوص محصول نسبت برابر
از حاللهای سیکلوهگزان و تولوئن استفاده شد تا بلورهای سفید و
سوزنیشکل بهدست آید (بازده واکنش  .)88/7%خالصبودن
محصول بهوسیله رنگنگاري الیه نازک و اندازهگیری دماي ذوب
( )80-82°Cتأيید شد .در بررسی طیف  ،FTIRمحوشدن پیک تیز
مربوط به  N-Hکششی در  3416 cm-1و ظاهرشدن پیک مربوط به
گروه هیدروکسیل در  3221 cm-1و نيز مشاهده پیکهای کششی
مربوط به  C-Hآلیفاتیک ( )2930 cm-1که در کربازول وجود ندارد،
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نتایج و بحث
براي تهیه نانوذرات پلیمری حساس به نور با قابلیت انجام واکنش
شیمیایی ،در این کار ابتدا ترکیب حساس به نور که مشتقی
از کربازول است ،طی دو مرحله سنتز شد .در تمام این مراحل،
پیشرفت واکنش با رنگنگاري الیه نازک بررسی شد .پس از سنتز

شکل  -3طیفهای  FTIRمربوط به کربازول CzEtOH ،و .CzEtA

ی ام ،شماره  ،5آذر  -دی 1396
مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال س 

www.SID.ir

441

جابر کیوانراد ،علیرضا مهدویان

تهیه نانوذرات آکریلی عاملدار پاسخگو به نور داراي گروههای کربازول براي تهیه کاغذهای سلولوزی ...

SI

D

دلیلی بر سنتز محصول مدنظر است .از طرفی ،پیکهای ظاهر شده
در نواحی  1079 cm-1و  1483 cm-1به ترتیب مربوط به پیوند C-O
در ساختار الکلی و پیوند  C-Nتشکیل شده است .پیکهای مربوط
به ارتعاشهاي کششی گروههای عاملی ترکیب  CzEtOHو نيز دماي
ذوب مشاهده شده در توافق با کارهای پيشين و تأییدی بر سنتز
ترکیب مدنظر است [.]11،22
مرحله دوم سنتز براي تهیه مشتق آکریالتی از  CzEtOHبا اصالح
دستور کار  Uryuو همکاران [ ]23انجام شد .در این واکنش ،بهجای
حالل دیکلرومتان از حالل  THFاستفاده شد .همچنین ،برای تبلور
از متانول بهجای تولوئن استفاده شد که سبب افزایش بازده واکنش
به  82/7%شد .همانند مرحله پيشين ،شناسایی محصول واکنش با
رنگنگاري الیه نازک و اندازهگیری دماي ذوب ( )74- 76°Cبررسی و
تأیید شد .نتایج طیفسنجی  FTIRنیز درستی ترکیب سنتز شده و
خالصبودن محصول بهدست آمده را نشان داد .طبق شکل  ،3حذف
پیک کششی مربوط به گروه هیدروکسیل در  3221 cm-1و نيز
ظاهرشدن پیک کششی قوی مربوط به گروه کربونیل در 1724 cm-1
دليل بر صحت سنتز انجام شده است .پیک ظاهر شده در 3415 cm-1
مربوط به انتقاالت اورتون پیک کششی گروه کربونیل بوده که تقریب ًا
دو برابر عدد موجی ارتعاشهاي کششی گروه کربونیل است [.]24،25
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شکل  -4طیفهای جذبی  UV-Visمربوط به التکسهای  FNPو .FNP-1
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در این پژوهش ،هدف اصلی از تهیه کومونومر فلوئورسانکننده
 ،CzEtAتهیه نانوذرات عاملدار حساس به نور است که برای تهیه چنین
نانوذراتی باید اندازه ذرات كمتر از  100 nmباشد تا مقدار پراکندگی
نور کاهش يابد و بیشترین خواص نوری حاصل شود [.]27،28
براي تعیین اندازه و توزیع اندازه نانوذرات پلیمری ،نمونه رقیقسازی
شده  FNP-1با آزمون  DLSبررسی شد .نتایج حاصل از این آزمون
میانگین اندازه ذرات را  63 nmنشان داد .همچنین ،توزیع اندازه
ذرات باریک و تکقلهای با شاخص پراكندگي ( 1/18 )PDIبود که
نشاندهنده نبود هستهزایی ثانویه در مرحله تشکیل الیه بیرونی است
(شکل -5الف) .به منظور تأیید اندازه نانوذرات و نيز شكلشناسي
آنها بررسی با میکروسکوپي الکترونی پویشی انجام شد .نمونه رقیق
شده از التکس  FNP-1براي بررسی شكلشناسي نانوذرات تهیه شد.
تصویربرداری با بزرگنماییهای متفاوت ،اندازه ذرات را در محدوده
 50-80 nmنشان داد (شکل -5ب و -5ج) که مطابق با دادههای
آزمون  DLSبود .نکته دیگر شايان توجه ،شكلشناسي کروی
نانوذرات و نيز توزیع باریک اندازه ذرات است .علت باریکبودن
توزیع اندازه ذرات بهینهسازی شرایط پلیمرشدن مینیامولسیونی و سپس
امولسیونی دانهای بوده و از طرفی نشاندهنده عدم وقوع هستهزایی
ثانویه در مرحله خوراکدهی به منظور تشکیل الیه بیرونی است .به
علت وجود کومونومر  ،BAتمایل این نانوذرات برای تشکیل فیلم
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پس از اینکه التکس داراي نانوذرات پلیمری حساس به نور ( )FNP-1و
التکس شاهد ( )FNPبه روش پلیمرشدن امولسیونی دانهای تهیه
شدند ،براي اطمینان از پلیمرشدن مونومر  CzEtAمقداری از
التکسهای تهیه شده تا  50برابر با آب مقطر رقیق ( )0/2 %wtو
طیفهای  UV-Visدر ناحیه  250-400 nmاز نمونههای رقیق شده

442

کاغذهای سلولوزی حساس به نور UV-Vis

ve

بررسی رفتار پاسخ به نور التکس

ثبت شد.
طیفهای جذبی مربوط به نمونههای التکس  FNPو  FNP-1در
شکل  4نشان داده شده است .التکس  FNPکه بدون ترکیب CzEtA
است ،هیچ پیک جذبی در ناحیه مزبور نشان نمیدهد ،اما طیف جذبی
التکس  FNP-1که داراي ترکیب  CzEtAاست ،چهار پیک در نواحی
 331 ،293 ،265و  342 nmرا نشان میدهند که پیکهای شاخص
مربوط به انتقاالت  πبه * πحلقه کربازول است [.]25،26
نتایج آزمون طيفسنجي  UV-Visنشان داد CzEtA ،وارد نانوذرات
پلیمری شده است .براي اطمینان از ورود این ترکیب بهصورت
کوواالنسی به زنجیرهای پلیمری ،نمونه التکس تهیه شده با ضدحالل
متانول لختهسازی و سپس بهمدت  24 hدر دمای محيط همزده شد
تا اگر ترکیب حساس به نور بهصورت دوپه شده وارد نانوذرات شده
است ،خارج شود .سپس ،نمونه را صاف كرده و از حالل زیر صافی
طیف جذبی گرفته شد که هیچ يك از پیکهای شاخص مربوط به
کربازول را نشان نداد .بنابراین ،اتصال ترکیب حساس به نور به
صورت کوواالنسی به زنجیرهای پلیمری قابل تأیید است.

جابر کیوانراد ،علیرضا مهدویان
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بین نانوذرات پلیمری عاملدار و الیاف سلولوزی بر این موضوع اثر
بسزایی دارد .در واقع ،وجود مونومر  BAسبب غیرقطبیشدن هسته
نانوذرات و مهاجرت گروههای قطبی اپوکسی به سطح آنها میشوند.
با قرارگرفتن گروه اپوکسی روی سطح نانوذرات ،احتمال برقراری
پیوند شیمیایی بین گروههای هیدروکسیل الیاف سلولوزی و گروههای
اپوکسی نانوذرات  FNP-1بیشتر شده و این موضوع باعث یکنواختی
سطح ،پایداری ساختاری ،بهبود خواص نوری و عدم مشاهده ترک
روی کاغذهای تهیه شده میشود [ ]20،21این در حالی است که در
کارهای پيشين از گرما برای افزايش بازده اصالح استفاده میشد []21
یا اینکه مواد فعال نوری به صورت دوپه شده به بستر سلولوزی وارد
میشد که بهواسطه اتصاالت فیزیکی به مرور زمان خواص نوری خود
را از دست میدادند [ .]18همچنین ،سازگاری پلیمر با الیاف سلولوز را
میتوان به ایجاد پیوندهای هیدروژنی میان ماتریس و گروههای آکریلی
پلیمر فوتوکروم نسبت داد.

Ar

بسیار زياد است و به همین دلیل از فسفوتنگستنیک اسید برای تثبیت
آنها استفاده شد.
تغییرات شكلشناسي الیاف سلولوزی پيش و پس از اصالح با
نانوذرات آکریلی التکس ،بر اثر آغشتهشدن الیاف با آزمون SEM
بررسی شد (شکل -5د و-5ه) .مقایسه شكلشناسي الیاف سلولوز پيش و
پس از آغشتهسازی ،حاكي از تثبیت کامل نانوذرات عاملدار الیاف
سلولوزی است .این تصاویر نشان میدهد ،نه تنها هیچ ناحیه پوشش
داده نشده یا ترکخوردگی در الیاف سلولوزی آغشته شده به التکس
مشاهده نمیشود ،بلکه نفوذ ذرات التکس به عمق الیاف کاغذ نیز
بهخوبی قابلمشاهده است .این قدرت نفوذ میتواند به اندازه کوچکتر
از  100 nmنانوذرات پلیمری التکس  FNP-1نیز نسبت داده شود.
همچنین ،پرشدن فاصله بین الیاف بهوسيله التکس  FNP-1بسیار
مورد توجه است که این میتواند به انعطاف پذیری و سازگاری پلیمر
تهیه شده نسبت داده شود .در عين حال ،برقراری اتصاالت شیمیایی

ch
i

شکل ( -5الف) اندازه و توزیع اندازه ذرات با استفاده از آزمون  DLSو (ب) و (ج) تصاویر  SEMاز نانوذرات آکریلی عاملدار  FNP-1در دو
بزرگنمایی متفاوت( ،د) الیاف کاغذ سلولوزی اولیه و (ه) کاغذ اصالحشده با التکس .FNP-1
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شکل  -7نشر فلوئورساني کاغذ هوشمند تحت تابش نور فرابنفش با
طول موج .254 nm
شکل  -6نمايي از الگوی  IPPIایجاد شده با استفاده از پودر پلیمر
 FNPو  FNP-1پيش و پس از قرارگرفتن در معرض تابش نور
فرابنفش با طول موج .254 nm

D

بررسی ذخیرهسازی نوری اطالعات

شکل  6نمونهاي از موارد مصرف پلیمرهای حاصل از التکس FNP-1

SI

براي ذخیرهسازی نوری اطالعات را نشان میدهد .بدین منظور ،ابتدا
التکسهای  FNPو  FNP-1خشک و پودر شدند .سپس ،به شكل
عبارت  IPPIطراحی شدند که نماد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
ایران است .مشاهده شد ،با تابش نور فرابنفش با طول موج
 254 nmپودر التکس حساس به نور به حالت درخشان و بنفشرنگ
تبدیل ميشود .پيش از تابش نور فرابنفش اثري قابل تشخیص نبود،
اما به محض تابش ،لوگوی  IPPIایجاد شده با پلیمر  FNP-1از سایر
بخشها تشخیص داده میشود.
در دنیای امروز اسناد و مدارک امنیتی و بانکی از جمله موارد حساس و
مهمی هستند که اهمیت بسزایی دارند .با توجه به امکانات و نرمافزارهای
جدید برای شبیهسازی و دستکاری اسناد و مدارک مهم مانند اسکناس و
چک پول استفاده از کاغذها و برچسپهای فلوئورسانکننده نقش
برجستهای پیدا کردهاند .بدین ترتيب میتوان با بهکارگیری کاغذ
فلوئورسانکننده نمونههای واقعی را از نمونههای مشابه ساختگی
بهراحتی تشخیص داد .براي تشخیص از منبع نور فرابنفش (طول موج
 )254 nmکه در دسترس است ،میتوان استفاده کرد.
اساس کار بدین شكل است که کاغذهای هوشمند تهیه شده نسبت
به تابش نور بسیار حساس هستند و بهطور آنی تغییر رنگ داده و
به رنگ بنفش درخشان در میآیند (شکل  .)7همچنین به محض
قطعشدن منبع تابش نور فرابنفش ،نشر فلوئورساني قطع شده و
بهسرعت به حالت اولیه بر میگردد ،در حالی که کاغذهای معمولی
این قابلیت را ندارند.
از دیگر کاربردهای بالقوه نانوذرات آکریلی عاملدار تهیه شده این

است که میتوان التکس تهیه شده را با افشانش روی صفحههاي
کاغذ اعمال کرد (جوهر چاپگر) که به تهیه کاغذهایی با خواص
پاسخگو به نور منجر ميشود .همچنین ،از واکنش این نانوذرات
عاملدار حساس به نور با الیاف پارچه میتوان سطوح با قابلیت تغییر
رنگ تهیه كرد.
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کربازول با انجام اصالحات شیمیایی به مونومر  CzEtAبرای انجام
پلیمرشدن رادیکالی تبدیل شد و ساختار محصوالت بهدست آمده
تأیید شد .سپس ،التکس داراي نانوذرات پلیمری عاملدارحساس
به نور با شكلشناسي اليهاي در محیط آبی تهیه شد .بر این اساس
مونومر  CzEtAبه همرا بوتیل آکریالت و متیلمتاکریالت بهطور غالب
در الیه داخلی و گلیسیدیل متاکریالت بهطور عمده در الیه بیرونی
بهصورت دومرحلهای و از پلیمرشدن امولسیونی دانهای تهیه شد.
طيفسنجي  UV-Visوجود کربازول را در نانوذرات پلیمری تأیید
كرد .نتایج آزمونهاي  DLSو  SEMنشان داد ،نانوذرات بهدست
آمده شكلشناسي کروی دارند و متوسط اندازه ذرات آنها كمتر
از  100 nmاست (  .)63 nmهمچنین ،توزیع اندازه ذرات باریک
( PDIبرابر  )1/18و بدون هستهزایی ثانویه است .سپس ،کاغذهای
سلولوزی هوشمند از واکنش شیمیایی بین گروه هیدروکسیل الیاف
سلولوزی و گروه اپوکسی در سطح نانوذرات عاملدار حساس به نور
در محیط آبی با روشی سبز و ساده تهیه شدند .شكلشناسي الیاف
سلولوزی با میکروسکوپی الکترونی  SEMبررسی و مشاهده شد،
سطح الیاف سلولوزی بهخوبی و بدون هیچ نقص یا ترکخوردگی
پوشش يافتهاند .تغییر رنگ کاغذ هوشمند تهیه شده تحت تابش نور
فرابنفش نیز بررسی و مشاهده شد ،به محض تابش نور با طول موج
 ،254 mرنگ بنفش درخشان قابل مشاهده است.

 علیرضا مهدویان،جابر کیوانراد
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