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هاي سلولز پایه لوژي در چند سازهکاربرد نانوتکنو  
 

 2، وحید وزیري2، هدایت اله امینیان2فرشید فرجی، 1*سپیده جمال پور

 دانشگاه گنبد کاووس هاي چند سازه چوبد رشته فراوردهدانشجوي کارشناسی ارش 1
  دانشگاه گنبد کاووس استادیار گروه علوم و صنایع چوب 2

  
  

  چکیده
بهـروش  یدمواد جد یدتول يبرا یها فرصتنآساخت  ینانو و کنترل ساختار مواد و چگونگ یاسمواد در مق تولید ییتوانا

مواد سلولزي داراي پتانسیل دربین کلیه مواد موجود در طبیعت .است آوردهراهمقابل تصور هم نبود ف یکه قبال حت ییها
-وفور در دسترس هستند،تجدید پذیرند، ساختار نانو فیبریلی دارندو میه عنوان نانو مواد هستند زیرا این مواد بهباالیی ب

، سلولز-یمرپلهاي زهند سانانو چکاربرد یصنعتو یعلمیهادر بر دارنده جنبه یبررس ینا. توانند چند کاربردي ساخته شوند
 هانآاز  که يمواد هايیژگیبه و ینه تنها بستگ یتکامپوزو مواد نان هايیژگیو. باشدزمیسلول-سلولز مواد معدنی و-سلولز

که  يبا ادغام مواد هایتنانو کامپوز.ددار یبستگ یزها ننینآمشترك ب هايیگیژو و مورفولوژيبلکه به اند داردشده ساخته
ایـن   یـک نانومتر یزسـا  ثیرتا ه دلیلب. شوندیساخته م یمرنانومتر دارند با بافت پل مقیاسدر  یشتريب يهابعد یابعد  یک

-مشاهده مییمیقد هايیتکامپوز یکروبا م یسهدر مقا يفرد و بارزه منحصر ب هايیژگیو ،هایتکامپوز این مواد در درون
  .گردد

  
  هاویژگی ،ها چندسازه ،سلولز نانو، مواد نانو: هاي کلیدي واژه

    
  مقدمه - 1

ي تواند به رویمحصول م یددر تول یديجد يهاراه در مقیاس نانومواد  يبرروبیشتر  و کنترل نشدا افزایشبا 
بکار گرفته شده در  یتوان به عنوان علم و مهندسیرا م ينانوتکنولوژ ).2006و همکاران،  (Moon باز شود بشر

 یاسبعد در مق یکدر ها حداقلني آنظام عملکرد ینترکه کوچک یلیو کاربرد مواد و وسا یف،توصیبو ترک یطراح
 یننانو متر و کمتر، قوان یک یاسدر مق. )2004،و همکاران(Gabrielکرد یفمتر باشد تعر یلیاردمم یا یکنانو متر 

 هاي یکیژگیو یمی نیزو ش یزیکف، کوانتوم یکمکان عالوه بر نانومتر 100 تر ازباالاندازه هاي کوانتوم و در  یکمکان
و  یسی،مغناطیکی،الکتریکی،اپتیکیمکان هايیژگیتا صد نانومتر و در حد واسط بین یک .کنندیم یینماده را تع

 نانومتر یک. )2006،همکاران و(Wegner  کنند یتفعال یتوانند به نحو متفاوتیم یگرد هايیژگیاز و يتعداد
-کوچک اما بزرگتر از چند اتم هاییاندازهدامنه نانومتر شامل  ینبنابرا.انسان است يتار مو یکاز  تریکبار بار 80000

 یانانومتر  100با اندازه  يساخت مواد:شودیم یفتعر ینگونها ينانوتکنولوژ. است قابل مشاهدهتر از طول موج 
 هايیژگیبا و یبه طور کل یولوژیکی محصولب یمیایی یا،شیزیکیف هايیژگیو جایی که بعد یکحداقل ر تردکوچک

سلولز که از اعضاي خانواده پلی ساکارید هاست فراوان ترین بیو پلیمر طبیعی است که  .کندیفرق م اولیهمواد 
 30تا  3مییلیون ها سال در طبیعت تولید شده و حاوي دستجات رشته رشته مانندي به نام میکروفیبریل با قطر 

یش استحکام حاصل از بدلیل افزا). 1387یوسفی و مشکور، ( شودها دسته بندي میجزو نانو فیبرنانومتر است، لذا 
ان، حاتمی و همکار( اي رو به افزایش استفزایندهها بطور تفاده از این نانو مواد در پلیمرهاي سلولز، اسنانو کریستال

                                                        
  sepideh.jamalpour@yahoo.com *  
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توان به تجدید پذیر بودن، ن جمله میآهاي سلولزي داراي مزایاي فراوانی است که از استفاده از بیو پلیمر). 1390
  ).Kamel ،2007(فراوانی، غیر غذایی بودن، مصرف انرژي پایین، دانسیته کم و استحکام باال اشاره نمود

 
  ها نانو چند سازه -2

یک نانو چند سازه عبارت از یک . طور قابل توجهی گسترده تر شده استههاي اخیر باصطالح نانو چند سازه در سال
 100یک بعد، دو بعد و یا سـه بعـد کمتـر از    گونه اي که حد اقل یکی از فازها داراي هترکیب جامد چند فازي است ب

 هايیستمس.شوندیم يطبقه بند آنذرات  دارند که با توجه به ابعاد نانووجود  یتنوع نانو کامپوز ینچند.نانومتر باشد
در گـروه  تـوان   یرا مـ ) یختهمآشبکه در هم(يسه بعد، )یهنانو ال(يدو بعد، )یبرنانو ف(يبعد یک ،)نانوذره(يصفر بعد

ها ها ممکن است از ذرات، ورقهنانو چند سازه بخش فاز تقویت کننده.)2002و همکاران، (Schmidtاین مواد قرار داد
در واقـع  . دهـد را بطور قابل توجهی تحت تاثیر خواص خود قرار می1فاز زمینه این بخش. فیبرها تشکیل گردد و یا از

ند بسیاري از خواص چند سازه از قبیل اتومیکنده بسیار باالیی که ایجاد مییژواسطه سطح وهبفاز تقویت کنندهنانو 
انسـیل بـاالیی در   داراي پت هـاي سـلولزي  نـانو فیبر  .بخشدخواص نوري، مقاومتی، ثبات ابعادي و عایقی آن را بهبود 

 عنوانهبهادر نانو چند سازه ها توان به کاربرد آنها میآن ترینمهم از جمله متفاوت هستند که هايکاربرد در زمینه
-ترکیبـی از روش توانند از دیواره سلولی با روش مکانیکی و یا نانو فیبرهاي سلولزي می.اشاره نمود تقویت کننده فاز

ل تمرکز بر استفاده از نانو فیبرهاي سلولزي در چنـد  یکی از مهمترین دالی .شونداستخراج هاي مکانیکی و شیمیایی 
ها قابلیت بهره برداري از استحکام باالي نواحی کریستالین با تولید نانو فیبرهاي سلولزي با درصد پایین نـواحی  سازه

  .)2011، همکارانو  Kalia(باشد می 2آمورف
  

  سلولز -سلولز هاينانوچند سازه 2-1
سـلولز طبیعـی داراي مـدول    . هاي مکانیکی و گرمـایی عالیـدارد  سلولز فراوان ترین منبع زیست توده است و ویژگی

ایـن رقـم   . باشـد براي نواحی کریستالین در جهت موازي بـا الیـاف مـی    GPa 138االستیسیته بسیار باالیی به میزان 
حداکثر مقاومـت کششـی   . باشدمی) GPa 76(و فیبرهاي شیشه اي ) GPa 70(آلومینیوم  مدول االستیسیتهبیشتر از 

هـاي ذاتـی بـاال    این مقاومـت . تخمین زده شده است که  هفت بار باالتر از استیل است GPa 17.8هاي سلولزي فیبر
  .  باشدهاي شیشه در چند سازه ها میایگزینی فیبرنمایانگر پتانسیل باالي فیبرهاي سلولزي در ج

اشـباع  با رزین اپوکسی یـا پلـی اسـترهاي     ي شیشه اي یا فیبرهاي کربنی بوده و فیبرها مواد کامپوزیتی که بر پایه
به طور گستردهاین چند سازه ها . دهندنیکی و گرمایی را از خود نشان میهاي عالی مکااند، ویژگیترکیب شدهنشده 

وهمکاران، (Dammstromشوند استفاده میها و ادوات ورزشی لهفضا گرفته تا وسی -هاي مختلف از هوا اي در کاربرد
در . شوندزیستمحیطی جدي میمشکالت  ،سبب بروزگیرنداما این مواد وقتی که در معرض سوزاندن قرار می).2005

  .مده استآوجود ه محیط زیست باي دوستدار هنتیجه تقاضاي روزافزونی براي کامپوزیت
ــونی  ــرایش کن ــازه  گ ــد س ــه چن ــايب ــر  ه ــت ب ــتدار طبیع ــز    دوس ــلولزي متمرک ــاي س ــتفاده از فیبره ــده اس ش

شود بلکه در دماي باال یک تخریب حرارتی از خود نشـان  نمی سلولز در اثر حرارت ذوب.)1996،وهمکاران(Hullاست
سـلولز مناسـب تـر    -بکارگیري فرآیند هاي تر در تولید چند سازه هاي سلولزدهد بنابراین براي استفاده از سلولز، می

لیتیـوم کلرایـد دي    ،توسـط حـالل سـلولز   ) ICellulose(ها یکی از دو جزء سلولزي ین چند سازهرو در ااز این. است
در )IICellulose(سـپس جـزء سـلولزي دوم    . گرددن کنترل میآ پیشتیمار شده و میزان انحاللسلولز 3متیل استامید

هـا و  سـطح برخـورد بـین فیبـر    هاي داراي ماتریس پلیمري همـواره  در چند سازه. شودفزوده میاطول فرآیند به آن 
                                                        
1Matrix 
2High crystallinity portion 
3LiCl/N,N-dimethyl acetamide 
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آن میزان جذب  بین دو فاز زمینه و تقویت کننده و به تبع چسبندگیدر بحث مشکالت جدي را  هاي گرما نرم پلیمر
مزایـایی از   جنس هستندیک ها دو فاز پیش گفته ذاتا ازدر این چند سازهجایی که اما از آن آوردآب باال به وجود می

ــاوم  ــل اتصــال مق ــا قبی ــین دو ف ــر ب ــوب ت ــت مطل ــین قابلیــت بازیاف ــی ز و همچن ــر مشــاهده م ــرددت و Nishino(.گ
قابلیـت  این چند سازه ها خواص مکانیکی و حرارتی عالی را در هنگام استفاده از خود نشـان داده و  ).2005،همکاران

هاي تقویت شده توسط فیبر شیشـه  یک جایگزین مناسب براي چند سازه عبور بخشی از نور تابیده به خود را دارند و
توان انتقال خواص مکانیکی مطلوب بـه چنـد سـازه را از    با انتخاب شرایط پیش تیمار بکار گرفته شده می. باشندمی

 ،و همکـاران  Gray ،2006.،NishinoوCranston(نمـود ویـت  لکولی در سطح تماس بـین دو فـاز تق  وطریق توزیع م
هـاي  لـذا الیـه  . گـذارد هـاي تولیـدي اثـر مـی    هـاي نانوکامپوزیـت  بر روي ویژگـی  IIسلولز به Iنسبت سلولز  ).2005

به وسیله حل کردن نسبی پودر میکروکریستالین سلولز در حالل  IIو  Iهاي مختلفی از سلولز نانوکامپوزیتی با نسبت
اي تولیـد شـده   هاي چند سـازه این الیه. گرددهاي فیلم تولید میبصورت الیه سلولز لیتیوم کلراید دي متیل استامید

ز تقویت کننده عنوان فاهایزوتروپیک، تا حدودي شفاف در برابر عبور نور و حاوي مقادیر مختلفی از سلولز حل نشده ب
. کنـد هـا تغییـر مـی   ترکیـب آن  به ها با توجهعملکرد مکانیکی نانوکامپوزیت IIبه  Iبا تغییرات نسبت سلولز  .هستند

بزرگتـرین  . باشـد هاي سلولزي غیر نانو برتر مـی ها به وضوح از اغلب چند سازهازهخصوصیات مکانیکی این نانوچندس
زیست تخریب پذیرند و در عـین حـال از اسـتحکام     الً بر پایه زیست توده بوده،کام ها این واقعیت است کهمزیت آن

  ).Gray ،2006وCranston( نسبتاً باالیی نیز برخوردارند
  

  ساخته شده از مشتقات سلولز چند سازه هاينانو2-2
را  یصـنعت فـراوان  تالش   هاانیدریدها و یداس ی ازمتنوعانواع با  یچوب یبرهايفانحالل یتدر مورد قابلیمیاییشاصالح 
 ،بهداشـتی ، محصـوالت  ییدر محصـوالت غـذا   يابه طور گسترده هاي استريسلولزو  يرات هايسلولز .دهدینشان م

هایی بـا  فیبرکوتاه  یلیاکل يهایرهبا زنج سترهاا. شوند یاستفاده م یگرد نایعاز ص یلیو در خ ی،حفظ سالمت، نساج
هایی همراه با مواد افزودنی در مقیاس صنعتی براي چنین سلولز. کنندتولید می )در صنایع نساجی(قابلیت ریسندگی

 ،و همکـاران Serad؛ Bogan،1985وBrewer( شـوند سـلولز تولیـد مـی   -هاي اکسترود شده پالسـتیک تولید گرانول
1985.(  

منحصرا تنهـا بیـوپلیمر   در بین مواد تحت عنوان بیوپلیمر، سلولز و مشتقات آن داراي بشترین گستردگی استفاده و 
توانـد هـم در فـاز    در بین مواد بیوپلیمر چند فازي این تنها سلولز است کـه مـی   .باشدبکار گرفته شده در صنعت می

هایی برپایه مشتقات سـلولزي بخـش   هزهاي اخیر تولید چند سادر سال .پلیمر و هم در فاز تقویت کننده کاربرد یابد
هـاي نـانو   تـرین بخـش  هاي پلیمري یکی از مهـم نانو چند سازه. ود قرار داده استخشدت مورد توجه هتحقیقات را ب

تري تیل سیترات با در صد اخـتالط  / سلولز حاوي استات سلولز -پالستیک .تکنولوژي را به خود اختصاص داده است
هاي دي اسـتات سـلولز   یهال.ها بکار گرفته شده استبه عنوان فاز پلیمر براي تولید نانوکامپوزیت 20به  80به ترتیب 

 9 وزنیاز متیلن کلرید و اتانول به ترتیب با نسبت (Al4Si8O20(OH)4·nH2O)1ادغام شده با مقدار کمی از نانو کلی
اند تا خـواص مکـانیکی و ثبـات دمـایی سـلولز را      سلولز ادغام شده هاي مختلفی با بافتنانو رس. شوندتهیه می 1به 

ند از دي بوتیل فتـاالت، دي اتیـل فتـاالت و پلـی اتـیلن      امورد استفاده عبارت 2نرم کننده افزودنی وادم .بهبود دهند
را نرم کننده و یـک هفـتم   نآچند سازه تولید شده نسبتا شفاف بوده و این در حالی است که یک سوم وزن  .گلیکول

-افزایش مقدار نرم کننده از مقدار ذکر شده سبب کاهش مقاومت چند سازه مـی  .دهدرا نانو رس تشکیل مینآوزن 
 180هستند که سـریعا از دمـاي    3یشه اي شدنهاي مذکور در هنگام تولید داراي یک دماي شهمه چند سازه .گردد

                                                        
1Montmorillonite 
2Plasticizer 
3Glass transition temperature 
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وع و مقـدار  گراد بسته به نـ درجه سانتی 95به دماي حدودا ) اتدماي شفاف شدن سلولز دي است(درجه سانتی گراد 
درصد وزنی به چند سـازه دي اسـتات سـلولز     30زمانی که نرم کننده به میزانی بیشتر از  .یابدنرم کننده کاهش می

از طـرف  . دهـد مگاپاسکال کاهش نشـان مـی   1131پاسکال به مگا 1930االستیسیته چند سازه از اضافه شود مدول 
 2272مگاپاسـکال بـه    1731افـزایش مـدول االستیسـیته از     درصد سبب 7رس در باالي حد دیگر افزایش مقدار نانو

شـود و سـاخت   مواد طبیعی مشتق میترولیت است که از ککربوکسی متیل سلولز یک ماده پلی ال .مگاپاسکال گردید
انو اتیل سلولز به همراه ن .چند سازه هاي حاوي این بیوپلیمر به همراه نانو فیلر ها در مرحله تحقیقات اولیه قرار دارد

درجـه   81اي شیشـه اي شـدن از   سـبب گردیـد کـه دمـ    1عنوان فیلر و نرم کننده روغن سویاي اپوکسی شدههرس ب
هاي مکانیکی چند سازه دار مقاومتآن سبب کاهش معنیگراد کاهش یابد اما افزودن درجه سانتی 61به گراد سانتی
  .گردید

  
  مواد معدنی– سلولز نانو چند سازه هاي2-3

امکـان ادغـام    هـایی چنین چند سـازه این .در علم مواد است رها و مواد غیرارگانیک شاخه مهمیپلیمادغام دو گروه 
سختی، مقاومـت  (با مواد جامد معدنی ) استحکام، االستیسیته باال و فرم پذیري(کردن خواص مطلوب پلیمرهاي آلی 

  .را فراهم می آورند) شیمیایی ومقاومت باال
 معـدنی آلـی و  هـاي  پلیمـر سطح مشترك بین  در بین مولکولیبین نیروهاي  ذاتی طر وجود تفاوته خا، بمتاسفانه 

هاي یک ساخت مخلوط فقدان میل ترکیبی درپلیمرهاي آبگریز. شودبا مشکل روبرو می ها چند سازه این ایجاد اغلب
نـام  یـک گـروه پیچیـده طبیعـی بـه      ترومالین یک نوع سنگ مخلوط شده از. سازدرا مشکل می از این دو ماده دست

و مقـادیر متفـاوتی از قلیاهـا ماننـد سـدیم و پتاسـیم و        Li ،Al ،B ،Siباشد که شامل هاي معدنی آبدار میسیلیکات
شود و دهد، در پوسته زمین یافت میدار را تشکیل میاین ماده اساس مواد معدنی  بورون. استMn و Fe  ،Mgفلزات

ــاختاري آن بـــه صـــورت  . منشـــأ آن در ســـنگ هـــاي آذریـــن و ســـنگ هـــاي دگرگـــون اســـت   فرمـــول سـ
Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OHF)4 باشدمی.  

دیگر، از طرف .هاي شش وجهی و منشوري شکل و همچنین فعالیت آنتی باکتریایی نیز داردترومالین کریستال  
رود که بتواند نانو ذرات هیدروفیلیک تورمالین بنابراین انتظار می. ، هیدروفیلیک است 2تیوریا –NaOHسیستم مایع 
به یک نانو توانسلولز میعنوان کمک حاللهتیوریا ب –NaOHاستفاده از محلول بدین ترتیب به کمک . را توزیع کند

ترومالین -هاي سلولزچند سازهنانو .)2004و همکاران، (Dongدست یافت حیط زیستچند سازه عاري از آلودگی م
نتایج نشان داد که . نمودند تولید قابلکمک محلول اسید کلریدریکه صورت قالبی از طریق تجمع کلرید کلسیم و بهب

ق بیفتد و پراکندگی نانو تواند اتفاهاي پر شده میدوباره تولید شده و نانو کریستالپیوستگی بین سلولزهاي 
 Staphylococcusaureusها مقاوت باالیی را در برابر فعالیت باکتري این چند سازه. ن استیکساها در سلولز کریستال

از نوع پلی مطالعه ساختاري و مورفولوژیکی نانو ذرات اکسید آهن در تبادل یونی داخل رزین .دهنداز خود نشان می
تریس پلیمر بر اندازه ذرات نشان داد که فاز زمینه یا ما عنوان فاز تقویت کننده هبو سلولز  عنوان فاز زمینههب استایرن
این .نانومتر بوده است 25نانومتر و در سلولز  7که متوسط اندازه این ذرات در رزین طوريهب. هنموثربوده استاکسیدآ

ختی یابند در حالی که در داخل رزین توزیع یکنواذراتدربخش فیبر در نواحی واکشیده شده آمورف استقرار می
  ).2001 ،و همکارانSuber(دارند

ح شده در حرارت تالش موفق دیگري در تولید معدنی از پروپیونات استات سلولز اصال-آلی سازهساخت نانوچند  
هاي با غلظت  فاز معدنی یا تترا اتوکسی سیالن در حضور کاتالیزور اسیدي. باشدچند سازهایی در این گروه می

                                                                                                                                                                             
 
1Epoxidized soybean oil 
2Thiourea 
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ساختار نانو چند سازه ایجاد شده . پروپیونات استات سلولز اصالح شده قرار گرفتآلی متفاوتی در معرض پلیمر هاي 
نشان داد بین دو فاز مذکور اتصاالت کوواالنسی ثبت شده بررسی طیف . مورد ارزیابی قرار گرفت IRتوسط روش 

مورد  SEM2و  AFM1هاي فاز زمینه با روش ي سطحی و درجه توزیع فاز معدنی درژلمورفو. د شده استاایج
 ،همکارانو Wojciechowsk(نتایج گسترش شبکه فاز معدنی در فاز زمینه سلولزي را تایید نمود .ارزیابی قرار گرفت

2013(.  
  

  نتیجه گیري -3
و همچنـین فرصـتی بـراي     کنـد مـی  ایجاد را ها در سطح میکروسکوپینانو تکنولوژي توانایی ساخت و کنترل پیوند

هـاي آینـده   جدیدي در نسل پیشگامان ي سلولزي هانانو چند سازه. آوردفراهم می ر مقیاس نانودها کنترل نانو فیبر
تکنولوژي امکان کنترل اتصال فیبر نانو . است بسیار مهم هاهاي ساختاري نانو چند سازهبنابراین درك ویژگی هستند

یبرهاي سلولزي در تولید چند کارگیري نانو فه تحقیقات در ب .آوردوجود میهپی را بومیکروسکطح فیبر در یک سبه 
هاي سلولزي در مقادیر مصرف کمتري نسبت بـه  نانو فیبر. سرعت رو به گسترش استها نسبتا جدید بوده و به سازه

ارتی و تخریـب بیولـوژیکی چنـد    حر توانند سبب بهبود خواص مکانیکی،عنوان تقویت کننده  میهفیبرهاي سلولزي ب
  .ها گردندي ساخته شده از آنهاسازه
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