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  هاي سلولزي استفاده از نانوفیبریلهاي مقاوم با  ساخت نانوکامپوزیت
 

  5و منیره ایمانی 4، علی سلیمانی3، ایمان کاریان2، ایمان اکبرپور*1محمدرضا پسرکلو
دانشگاه علوم  دانشجوي دکتري صنایع خمیروکاغذ2 ،علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشگاه  هاي چندسازه چوب کارشناس ارشد فرآورده1

 ،کارشناس ارشد صنایع خمیروکاغذ4دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا،  کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ 3،کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
  منابع طبیعی گرگاندانشگاه علوم کشاورزي و کارشناس ارشد صنایع خمیروکاغذ 5

   
  

  چکیده
وینیل الکل و  دوست مثل پلی توانند در پلیمرهاي آب آسانی می بوده و بهدوست  سطوح آبهاي سلولزي داراي  نانوفیبریل

اغلب در  حساس به آب هستند،شوند، چون  هایی که از چنین موادي ساخته می کامپوزیت. الکتیک اسید پخش شوند پلی
جاي پخش شدن تمایـل دارنـد    هاي سلولزي به  پروپیلن، نافیبریل گریز مثل پلی در محیط آب. نیستندکاربردها مناسب 

گریز  تواند در بعضی موارد منجر به فشردگی بهتر با پلیمرهاي آب اصالح شیمیایی سطح سلولز می. تجمع و کلوخه شوند
هاي موجود در چـوب و   نانوفیبریل. شود تفاده میطور گسترده اس هاي مهندسی به شود و این موضوع در تولید کامپوزیت

. هـا اسـتفاده شـوند    منظور افزایش مقاومـت کامپوزیـت   توانند به هاي کربنی بوده و می سایر مواد طبیعی شبیه به نانولوله
وانـد  ت میها  سفتی اتصاالت بین فیبریلبوده و متخلخل دلیل تشکیل یک شبکه الیاف  ها به افزایش مقاومت نانوکامپوزیت

هاي فنی مناسبی داشته و درصد بازیابی آنها تا  هاي نانوکامپوزیتی ویژگی فیلم .هدقرار دشبکه الیاف را بسیار تحت تاثیر 
، سـختی و مـدول   )وزنـی % 1(هاي سـلولزي   با افزودن نانوکریستال. باشد می) تا دو مرحله بازیابی و یا بیشتر% (95حدود

امروزه مسائل بیشتر مربوط بـه  . یابد کاهش میآن  هی افزایش یافته و میزان خزشطور قابل توج ها به کششی کامپوزیت
هـا در   ها مثل ایجاد سازگاري بهتر بین الیاف لیگنوسلولزي و ماتریکس پلیمر، ترتیب قرارگیري نانوفیبریـل  نانوکامپوزیت

 .باشد میدر حال بررسی پذیري آن  تخریب شبکه کامپوزیت و کنترل زیست 
  

  هاي کربنی، شبکه الیاف  لوله نانوکامپوزیت، نانو، دوست پلیمرهاي آب، يسلولزهاي  فیبریل نانو: هاي کلیدي واژه

  
  همقدم

نیازهـاي   بسـیاري از  توانـد  مـی و  داشـته مزایاي مهمـی  کربن  خنثی، پایدار و منبع 6عنوان یک ماده تجدیدپذیر بهچوب 
جایگزین را با اقتصاد بر پایه کربوهیدرات  7اقتصاد بر پایه نفت توان با این ماده، بخشی از میطوري که  به .نمایدمین روزمره را تأ

هاي طبیعـی مـایع یـا     تخمیر یا گازي کردن تبدیل به سوخت باتواند  موجود در چوب می زیست تودهبیش از دو سوم از . نمود
کـه  پلیمرهـاي شـامل گلـوکز     یعنیهاي سلولز کریستالی  زنجیرهبخش باقیمانده شامل . ي مربوط به آنها تغییر یابندنومرهاوم

در برابر تجزیه شدن بسیار مقاوم بوده و پتانسیل قابل توجهی را  سلولز. باشد میروي کره زمین بر فراوانترین پلیمر آلی  عنوان به
   .)Townley  ،2007و  Parker؛ Nanotechnology Roadmap ،2005( واد داردنو مدر جداسازي نا

 
  در ماتریکس پلیمرآن ترکیب جداسازي نانوالیاف و 

متر نومتر و طولی در حدود چند صـد نـانو  نا 5-20داراي قطر بوده و هاي سلولزي  متشکل از نانوفیبریلسلولز  يزنجیرها
ـ  نانوکریستال،استفاده از  .هستند یـک   ي، منجـر بـه سـاخت   صـورت یـک مـاتریکس پلیمـر     هویسکرهاي سلولزي و نانوسلولز ب

                                                        
 mr_pesarak@yahoo.com١*   

 
  
  
  6 Renewable 
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هاي  لوله نانو مشابهها  نانوفیبریلبسیار زیاد ) GPa 5/7(و مقاومت کششی ) GPa 145(سفتی . شود می کامپوزیت بسیار محکم
ایـن  استفاده از  رود انتظار می همچنین .گیرندتقویت و استحکام مواد کامپوزیتی مورد استفاده قرار براي تواند  می بوده وکربنی 

 مرحلهدو باید  ،سلولزي براي استفاده آماده شوندنانو الیاف قبل از اینکه  .تر مواد کامپوزیتی مؤثر باشد ارزانمواد بتواند در تولید 
موادي که قـرار اسـت تقویـت یـا اصـالح      ش آنها بر روي پراکن وها  فیبریل نانو جداسازيیکی : بر روي آنها انجام شودفرآیندي 

ایـن  رسـد   نظـر مـی   شوند اما بـه  جداسازي یدرولیز مواد اولیه با اسیدهاي قوي ش هرو بخشی از نانو الیاف ممکن است با. شوند
 همچنین ممکن است از امواج فراصوت در جداسازي ذرات نانو استفاده شود کـه . باشدصرفه ن زیست و به روش سازگار با محیط

به عنـوان  هاي اصالح شده  ز و یا حتی آنزیمهاي آنزیمی مثل آنزیم سلوال آوري فناستفاده از . خوبی نخواهد داشت درصد تولید
اثربخشـی  آوري  ایـن فـن   ،هـاي منتشرشـده   براساس گزارش. شده استمطرح ها  در جداسازي نانوفیبریل دیگر يکی از روشهای

مـواد بسـتگی بـه     امروزه استفاده از نـانو  ).2007همکاران، و  Roman؛ Townley ،2007و  Parker( خوبی را نشان داده است
، Eichhorn( رسـد  نظـر مـی   ها و ابزار مناسب جهت کار با آنها الزامی به هاي آنها داشته، لذا توسعه روش قابلیت شناخت ویژگی

2010(  

  
  ها و قابلیت بازیابی آنها مشخصات فنی نانوکامپوزیتتأثیر افزودن نانوالیاف بر 

تا دو مرحله بازیابی و یـا  % (95هاي فنی مناسبی داشته و درصد بازیابی آنها تا حدود هاي نانوکامپوزیتی ویژگی همه فیلم
نتـایج   یابد همچنـین  افزایش میطور قابل توجهی  ها به سختی کامپوزیت، 1هاي سلولزي با افزودن نانوکریستال. باشد می) بیشتر

 2افزایش یافته و میزان خـزش % 54مدول کششی  )وزنیلحاظ  به %1(نانو کریستال سلولز دن افزو دست آمده نشان داد که با به
از طرف دیگر سـختی یـا   . مشاهده نشدکامپوزیت داري در قابلیت توسعه و انبساط  اما کاهش معنی کاهش یافت% 36به میزان 

  .نتیجه نداده است داري بر قابلیت بازیابی مواد آن سفتی بهتر اثر معنی
یـا  و هـا   ایـن فیبریـل  . باشـد  هاي سلولزي موجود در دیواره الیاف گیاهی مسئول ایجاد مقاومت کششی زیـاد مـی   فیبریل

از چـوب و یـا سـایر    ) MFC 3(با قطر در محدوده نانومتر و طول در مقیاس میکرون سلولز میکروفیبریلـه شـده  الیاف  دستجات
ماتریکس یا مـاده   در ساخت عنوان تقویت کننده در ماتریکس پلیمر و  ات بهاین ترکیب. شوند منابع الیاف لیگنوسلولزي جدا می

همچنین در اثر افزودن مواد نانو، بهبود خواص ممانعتی کامپوزیت و قابلیت اعوجاج کمتر نتیجه . شوند جدید استفاده می زمینه
بنـدي، پزشـکی و حمـل و نقـل      نایع بسـته هاي مناسب موجب شده تا بازار استفاده از نانوکامپوزیت در ص شده و همین ویژگی

ساخت بندي، نانوکاغذها، نانوغشاها،  ها، مواد بسته ها، اروژل هیدروژل ساختدر  MFCاستفاده از هاي اخیر،  در سال. توسعه یابد
 .)Sain ،2006 و Oksman( دودکننده مطرح شده استنها و عوامل ا پلیمرهاي زیستی مثل چسب

هاي با حجـم بیشـتر الیـاف و خـواص مکـانیکی خـوب        منجر به ساخت نانوکامپوزیت  نانوفیبریل یک شبکه سازي آغشته
نتـایج  . هاي نانوفیبریل با درصدهاي حجمی متفاوت از الیاف و ماتریکس مشکل است مقایسه کامپوزیتتشخیص و اما . شود می
ود سفتی توسط نانوفیبریل زیاد بوده اما در شبکه ، کارآیی بهبدست آمده نشانگر آن است که براي یک ماتریکس با سفتی کم به

همچنـین  . هـا شـود   با سفتی باال و حجم بیشتر الیاف، این تاثیر شبکه ممکن است موجب کاهش استفاده از قابلیت نانوفیبریل
همکـاران،   و Postek(پذیري مناسب آن است  ها هم پارامتر کلیدي در ایجاد یک شبکه فعال و نفوذ نحوه قرارگیري نانوفیبریل

2013.(  
در سلولزي در ترکیب بـا پلـی وینیـل الکـل و     هاي  فیبریلدرصد نانو10عمل آمده نشان داد که با افزودن نتایج بررسی به

نتیجه شده و فیلم  گریز آب هاي هاي ممانعتی بهتري در برابر پخش یا انتشار مولکول ، ویژگیآکریلیک اسید پلیاتصال عرضی با 
ها  افزایش مقاومت نانوکامپوزیتدر این رابطه . نهایی ایجاد شده، مقاومت کششی باال، سختی و ثبات حرارتی خوبی داشته است

                                                        
1 Nanowhiskers 
2 Creep 
3 Micro fibrillated cellulose 
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در سطح سلولز در برخی تغییرات شیمیایی ایجاد  .باشد میطول ماده  برگیرندهکه دربوده  بازبه دلیل تشکیل یک شبکه فیبري 
 ،هاي صـنعتی اسـتفاده مـی شـوند     در کامپوزیتطور گسترده  بهگریز که  سازگاري آنها را با پلیمرهاي آبمیزان د توان موارد می

  ).Juntaro ،2008؛ Beecher، 2007؛ Hsiao ،2006( افزایش دهد
رفتاري سلولزي 1فشردههاي  فیلم تاشود  میموجب سلولز در سطح مولکولی و سوپر مولکولی متفاوت  موقعیت ساختاري

کاربرد آنهـا را  امکان  ها در نانوکامپوزیتتواند  میها  فیلم ویژگی چنینطوري که  به دهندهاي مایع از خود نشان  شبیه کریستال
ی از یاهـ  نمونـه . توسـعه دهـد  و صـنایع لیـزري   اطالعـات    هاي اتومبیل، ذخیره پنجره هاي تزئینی، امنیتی، پوشش هاي قالبدر 

  .نشان داده شده است 1هاي سلولزي درشکل پذیر تقویت شده با سلولز باکتري و نانوفیبریل انعطافنانوکامپوزیت شفاف و 
  

  

  

  

  

  

  )Eichhorn ،2010( الیاف پذیر تقویت شده با سلولز باکتري و نانو هاي شفاف انعطاف نانوکامپوزیت -1شکل           
  

هاي تقویت شده با الیاف طبیعی مطلـوب گـزارش شـده اسـت،      که خواص کششی و خمشی نانوکامپوزیت با توجه به این
، Bismarck؛ Eichhorn ،2010(هاي سنتی مورد استفاده قرار داد  عنوان مواد جایگزین پالستیک ها را به توان این کامپوزیت می

2005.( 
  
  گیرينتیجه

ها بـیش از   عنوان ماده تقویت کننده کامپوزیت دلیل سبکی و مقاومت زیاد به نانوفیبریل سلولز به /استفاده از میکروامروزه 
و مثـل مقاومـت کششـی    ها خواص مقاومتی خوب  ب و پالستیکهاي سلولزي حاصل از چو نانوفیبریل. بیش توسعه یافته است

عنوان  به. هاي جدید نانوکامپوزیت حائز اهمیت باشد فرآوردهتواند در توسعه  لذا استفاده از این ترکیبات می. زیادي دارندخمشی 
بسـیاري  . را بهبود بخشیدهاي حاصل از آن  و کامپوزیتها  هاي مقاومتی پالستیک توان ویژگی می ها فیلرنومثال با استفاده از نا
پایـدار و تجدیدپـذیر و ارزان در تولیـد     عنوان مواد الیاف سلولزي از چوب، از آنها به اند پس از جداسازي نانو از محققین توانسته

براسـاس  . هاي با خواص مقاومتی مناسب تولید کنند استفاده کنند و نانوکامپوزیت هاي مختلف سلولز و پالستیک نانوکامپوزیت
 ها موجب بهبود چسبندگی داخلی بین الیـاف تقویـت کننـده و    ها، وجود نانوفیبریل مطالعات میکروسکوپی سطح نانوکامپوزیت

پروپیلن بیشتر بوده و این نشانگر آن است کـه ایـن    هاي تجاري پلی هاي کششی و خمشی آن از کامپوزیت پلیمر شده و ویژگی
با وجود مزایاي زیاد مربـوط بـه   . مورد استفاده قرارگیرند )ساخت بخش داخلی خودرو(صنعت خودرو توانند در  ها می کامپوزیت

تباط با ساختار آنها وجود دارد که هنوز باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و از مهمترین ها، مسائل زیادي در ار نانوکامپوزیت
ها در شبکه کامپوزیت و کنترل  توان به سازگاري بین الیاف لیگنوسلولزي و ماتریکس پلیمر، ترتیب قرارگیري نانوفیبریل آنها می
 .باشد پذیري محصول نهایی می تخریب زیست 
  

                                                        
1 Condensed films 
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