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ypothesis: Today, the use of modern methods for producing clean and renewable
energy such as thermal energy is more requested. One of the most important
methods for storing thermal energy is phase change materials (PCMs), which
are used as clean and renewable materials in thermal regulating fibres for smart
textiles. Polyethylene glycol (PEG), a solid-liquid phase change material, with proper
properties, needs to be encapsulated. A single-phase combination electrospinning
composed of matrix polymer and PCM is a method of encapsulation. On the other
hand, adding metal oxide can increase the thermal conductivity of the phase change
materials. This research was conducted with the aim of producing thermal regulating
nanofibers from poly(vinyl alcohol) (PVA) and PEG polymers with titanium dioxide
nanoparticles (TiO2).
Methods: TiO2 nanoparticles were added to an optimal combination solution
containing PVA and PEG and the resultant solution was electrospun by a single-phase
method and its thermal regulating performance was investigated. For this purpose,
DSC, DTG, and also FT-IR and XRD tests were used and FE-SEM, EDS and mapping
images were obtained from the nanofibers.
Findings: Based on the results of DSC test, the enthalpy of melting and crystallization
of the produced nanofibers were higher than those of pure PEG powder. Also, according
to FE-SEM, EDS and mapping images, the presence of TiO2 nanoparticles in the
mentioned nanofibres was confirmed. Based on the DTG test, the presence of TiO2
nanoparticles and PVA increased the degradation temperature of PEG in nanofibers
compared to PEG powder. The FTIR spectrum showed the presence of polymers and
TiO2 nanoparticles. The XRD pattern showed a crystalline structure for nanofibres.
According to the results, the prepared nanofibres can be used as a form-stable thermoregulating material in various applications.
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چکیده
فرضیه :امروزه كاربرد روشهای نوین برای تهیه انرژی پاک و تجدیدپذیر مانند انرژی گرمايي

بیشتر احساس میشود .استفاده از مواد تغییر فاز ( )PCMsاز مهمترین روشهای ذخیرهسازی
انرژی گرمايي است که بهعنوان مواد پاک و تجدیدپذیر در الیاف تنظيمكننده گرمايي برای منسوجات
واژههای کلیدی

مواد تغییر فاز ،نانوالیاف،
پلی(وینیلالکل)،
پلیاتیلنگلیکول،
نانوذرات تیتانیم دیاکسید

هوشمند بهکار گرفته ميشوند .پلیاتیلنگلیکول ( )PEGماده تغییر فازجامد-مایع با ویژگیهای مناسب

است که به کپسوليكردن نیاز دارد .الکتروریسی تکفازی ترکیبی شامل پلیمر ماتريس و PCM

روشي براي کپسوليكردن است .از طرفی ،افزودن اکسید فلزی میتواند به افزایش رسانندگي گرمايي
مواد تغییر فاز منجر شود .این پژوهش با هدف تولید نانوالیاف تنظيمكننده گرمايي از پلیمرهای
پلی(وینیلالکل) ( )PVAو  PEGو نانوذرات تیتانیم دیاکسید ( )TiO2انجام شده است.

روشها :در اين پژوهش ،نانوذرات  TiO2به محلول ترکیبی بهینه شامل  PVAو  PEGافزوده و
محلول حاصل با روش تکفازی الکتروریسی شد و سپس عملکرد تنظيمكنندگي گرمايي آن بررسی
شد .برای دستیابی به این هدف ،آزمونهای  DTG ،DSCو نيز  FT-IRو  XRDبهكار گرفته شد و
و

از نانوالیاف تصاویر  EDS ،FE-SEMو نگاشت عنصري تهیه شد.
و

یافتهها :براساس نتایج آزمون  DSCآنتالپیهاي ذوب و تبلور نانوالیاف تولیدشده بیشتر از

پودر خالص  PEGبهدست آمد .همچنین طبق تصاویر  EDS ،FE-SEMو نگاشت عنصري وجود
و

نانوذرات  TiO2در نانوالیاف تأييد شد .براساس آزمون  DTGوجود نانوذرات  TiO2و  PVAموجب

افزایش دمای تخریب  PEGدر نانوالیاف در مقایسه با پودر  PEGشد .طیف  FTIRوجود پلیمرها و

نانوذرات  TiO2را نشان داد .الگوی  XRDنشانگر ساختار بلوری نانوالیاف بود .بنابر نتایج،
ف تهیهشده میتوانند بهعنوان ماده تنظيمكننده گرمايي شکل پايدار در کاربردهای مختلف
نانوالیا 
استفاده شوند.
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مقدمه

در عصر حاضر با توجه به آلودگیهای زیستمحیطی و تجدیدناپذیري
سوختهای فسیلی استفاده از روشهای نوین برای تهیه انرژی پاک و
تجدیدپذیر مانند انرژی گرمايي بیشتر احساس میشود .استفاده از مواد
تغییر فاز ( )phase change materials, PCMsاز مهمترین روشهای
ذخیرهسازی انرژی گرمايي ( )thermal energy storage, TESاست.
PCMها موادی هستند که در مواقع نياز تغییر فاز میدهند ،انرژی
را با شکلهای مختلف ذخیره کرده و در مواقع نياز آزاد میکنند.
مواد تغییر فاز بهعنوان مواد پاک و تجدیدپذیر در تهیه پارچهها و
الیاف تنظيمكننده گرمايي برای تهيه پوشاک و منسوجات هوشمند
بهکار گرفته ميشوند .كاربرد نانوفناوری و نانومواد با قابلیت جذب و
ذخیره زیاد انرژی گرمايي از روشهای نوین فناوری است [.]1،2
الیههای پلیمری نانولیفی خواص بینظیری مانند نسبت مساحت
سطح به حجم و تخلخل زیاد دارند [ .]3یکی از کاربردهای PCMهای
شکلپايدار ( ،)form-stableتهيه الیاف تنظيمكننده گرمايي است
که میتوانند از راه الکتروریسی ،ریسندگی کامپوزیتی ،ریسندگی
میکروکپسولها و پوششدهي تهيه شوند [ .]4الکتروریسی بهدلیل
سادگی و کمهزینهبودن و تولید نانوالياف پلیمری با خواص برجسته
نظیر مساحت سطح ويژه و تخلخل زیاد بسیار مورد توجه قرا گرفته
است [ .]5برای کپسوليكردن PCMها از راه الکتروریسی ،دو روش
اصلی الکتروریسی هممحور بهشکل الیاف هسته–پوسته و تکفازی
ترکیبی شامل PCMها و پلیمر وجود دارد [.]6
پلیاتیلنگلیکول ( )PEGماده تغییر فاز جامد-مایع با چگالی ذخیره
گرمايي متوسط (حدود  )200 J/gاست [ PEG .]7داراي مزایای
بسیار مناسب نظیر گرمای نهان ( )latent heatزیاد ،فوق تبرید کم،
پايداري شیمیایی مناسب ،سمی و خورندهنبودن و ارزاني است [.]8
 Chenو همکاران [ ]9نقش وزن مولکولی عددی  PEGرا در
شكلشناسي و خواص الیاف کامپوزیتی پلیاتیلنگلیکول-سلولوز
استات الکتروریسیشده براي ذخیره انرژی گرمايي را بررسی كرده و
نشان دادند ،بهطورکلی قطر متوسط الیاف و آنتالپیهای الیاف
کامپوزیتی با افزایش وزن مولکولی  PEGافزایش يافته است .باباپور و
همکاران [ ]۱۰الیاف کامپوزیتی پلیاتیلنگلیکول-پلیآمید  6را با
روش الکتروریسی هممحور تولید کردند که در آن  ،PEGبهعنوان
هسته (ماده تغییر فاز) و پلیآمید  ،6بهعنوان پوسته (ماده پشتيبان)
بهكار گرفته شد .اثر نرخ شارش محلول هسته و غلظت  PEGبر
شكلشناسي و خواص تغییر فاز الیاف کامپوزیتی بررسی شد .با
افزایش نرخ شارش محلول هسته الیاف ضخیمتر شد ،دمای شروع
ذوب کاهش یافت و با افزایش غلظت  PEGدمای پیک ذوب و

نانوالیاف کامپوزیتی تنظيمكننده گرمايي از پلیاتیلنگلیکول ،پلی(وینیلالکل) و نانوذرات تیتانیم ...

مقادیر آنتالپی گرمای نهان افزایش یافت Zhang .و همکاران []۱۱
کامپوزیت پلیاتیلنگلیکول-نقره-گرافن را بهعنوان مواد تغییر فاز
شکل پايدار تولید کردند و ظرفیت جذب نور مرئي و تبدیل نور به
گرما را بهبود بخشيدند .رسانندگي گرمايي و چگالی ذخیره انرژی
گرمايي کامپوزیت تهيهشده بهترتیب  49/5-95/3%و 166/1 J/g
بهدست آمد Wang .و همکاران [ ]12کامپوزیت سيلیسیم دیاکسید-
پلیاتیلنگلیکول را بهعنوان PCMهای شکلپايدار بررسی كرده و
براساس بیشترین مقدار  PEGبرابر  85%وزني بدون هدررفتگی طی
تغییر فاز ،حداکثر گرمای نهان را 162/9 J/gگزارش کردند Fang .و
همکاران [ ]13کامپوزیت رزین اپوکسی-پلیاتیلن گلیکول را بهعنوان
 PCMشکل پايدار براي ذخیره انرژی گرمايي تهیه و گرمای نهان
را 132/4 J/gگزارش کردند Karaman .و همکاران [ ]14کامپوزیت
دیاتومیت-پلیاتیلنگلیکول را بهعنوان PCMهای شکلپايدار بررسی
كردند و بر اساس  50%وزنی  PEGدرون دیاتومیت متخلخل ،دمای
تغییر فاز و گرمای نهان را بهترتیب  27/7 C°و  87/09 J/gبهدست
آوردند Xiong .و همکاران [ ]15روش فیزیکی مؤثر با کمک ریزموجها
را براي تهیه PCMهای کامپوزیتی بر پایه  PEGبهکار گرفتند .گرافن
اکسید كه در محدوده دمايي مدنظر تغییر فازي ندارد ،بهعنوان ماده
پشتيبان بهکار گرفته شد تا پايداري شکلی را حفظ کرده و عملکرد
بهتری برای جذب انرژی و تبدیل انرژی نورگرمایی فراهم کند [.]15
پلی(وینیلالکل) ( )PVAنیز پلیمر نیمهبلوري آبدوست با پايداري
گرمايي و شیمیایی مناسب ،زیستسازگار [ ]16و غيرسمی است که
بهآسانی تولید میشود PVA .اخیرا ً بهطور ویژه در محصوالت لیفی و
غشایی بهکار گرفته میشود [ Sun .]5و همکاران [ ]۱۷نانوالیاف
کامپوزیتی تغییر فازدهنده شامل  PVAو  PEGرا با نسبتهای وزنی
متفاوت از پلیمرها با روش الکتروریسی تهيه کردند .نتايج نشان داد،
با افزایش درصد وزنی  ،PEGآنتالپی افزایش يافته است .همچنين،
در نسبت وزنی  PVA/PEGبرابر  4:6در مقایسه با ساير نسبتهای
وزنی ،ساختار الياف پيوسته و بهخوبی شکل گرفته بود و آنتالپی ذوب
 87/84 J/gگزارش شد Fang .و همکاران [ ]6الیاف پلی(وینیلالکل)-
ماده تغییر فاز الکتروریسیشده را تهیه و شكلشناسي و خواص
گرمايي آن را بررسی کردند .طبق نتايج ،بارگذاری بیشتر  PCMدر
ی گرمایی ،سطح لیف حفرهدار و سطح مقطع
الیاف به افزایش آنتالپ 
نامنظم منجر شد.
از آنجا که رسانندگي گرمایی بیشتر PCMها برای تأمین سرعت انتقال
گرمای الزم ميان  PCMو ماتريس کم است ،برای تقویت آن میتوان از
پرکننده فلزی استفاده کرد [ Agool .]7و همکاران [ ]18نانوکامپوزیتهای
(پلیوینیلالکل-پلیاتیلنگلیکول -پلیوینیلپیرولیدون -نانوذرات
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تیتانی م دیاکسید) را با روش ریختهگری حالل تهیه كردند و با تغییر
غلظت تیتانی م دیاکسید ( )TiO2نشان دادند ،با افزودن نانوذرات
 TiO2ذخیره و رهایش انرژی نانوکامپوزیت بهبود مییابد .خدادادی
جیحون [PCM ]19های تقويتشده با نانوذرات شامل نانوذرات
فلزی و اکسید فلزی نظیر  TiO2را تهيه و اثر نانوذرات را بر افزایش
رسانندگي گرمايي بررسي کردند [ .]19همچنین ،خواجهامیری و
زیباسرشت [ ]20مخلوط پلیالکتیک اسید را بهعنوان ماتریس نگهدارنده و
اسیدهای چرب کاپریک ،لوریک و پالمیتیک اسید را بهعنوان مواد تغییر
فاز با هدف ذخیره انرژی الکتروریسی کردند .الیاف کامپوزیتی تهيهشده
دارای آنتالپی مناسب در دمای تغیر فاز حدود  12°Cبودند که میتوانند
در سامانههای ذخیره-بازیابی انرژی استفاده شوند [ .]۲۰بشیری رضایی و
منتظر [ ]۲۱نیز کامپوزیتهای پلیاستر-نانوذرات مس-اسیدهای چرب
شکلپايدار را تولید کردند .در اين مطالعه ،نانوذرات مس در یک مرحله
تولید شدند .مشخص شد ،رسانندگي گرمايي  PCMبهبود یافته است و
حداقل برابر با  77/5%بود.
در پژوهش حاضر ،نانوالیاف متشکل از ،PVAو PEGو  TiO2با
روش الکتروریسی بهعنوان ماده تغییر فاز شکلپايدار تهیه شدند و
نقش  TiO2در تهيه نانوالیاف مزبور ارزیابی شد که پپشتر گزارش
نشده بود (بهعنوان ماده تغییر) .بنابراین هدف پژوهش حاضر
تولید نانوالیاف کامپوزیتی داراي  PVAو  PEGبههمراه نانوذرات
 TiO2بهعنوان بهبوددهنده رسانندگي گرمايي بود .در این راستا،
از آزمونهای مختلف گرماسنجی پويشي تفاضلی ( ،)DSCمشتق
توزین گرمايي ( ،)DTGطیفسنجی زيرقرمز تبدیل فوریه ( )FTIRو
پراش پرتو  )XRD( Xبهره گرفت ه شد .همچنين ،از نانوالیاف
تصاویر میکروسکوپ الکترونی پويشي گسیل میدانی (،)FE-SEM
میکروسکوپ الکترونی پویشی ( ،)SEMطيفسنجي پراش الکترون
( )EDSو تصوير نگاشت عنصري ( )mappingتهیه شد.
و

تجربی
مواد

در این پژوهش ،از پلياتيلنگليكول ( )PEGبا وزن مولكولي 6000
محصول شركت  VWRآمریکا ،پلي(وينيل الكل) ( )PVAبا وزن مولکولی
 72000و درجه آبكافت بیش از  ،98%هیدروکلریک اسید  37%و استیک
اسید  100%محصول  Merckآلمان و تیتانیم ایزوپروپوکسید (99% )TTIP
خریداریشده از شرکت  Sigma-Aldrichو آب مقطر استفاده شد.
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دستگاهها

دستگاه الکتروریسی ساخت شرکت ایراني فناوران نانومقیاس،
میکروسکوپ الکترونی پویشی گسیل میدانی ( )FE-SEMمجهز
به  EDXو نگاشت عنصري ( )mappingساخت شرکت MIRA3-
 TESCAN-XMUجمهوري چک ،طیفسنج زيرقرمز تبدیل فوریه
مدل  NEXUS 870 FT-IRساخت شرکت  Thermo Nicoletآمریکا و
گرانرويسنج  Stabinger Viscometerمدل  SVM 3000ساخت
اتریش بهكار گرفته شد .همچنین ،براي بررسی خواص گرمايي از
گرماسنج پويشي تفاضلی ( )DSCمدل  DSC 131ساخت شرکت
 SETARAMفرانسه استفاده شد .نمونهها در عملیات گرمايش از
دمای  25°Cتا  100°Cو در سرمایش از دمای  100°Cتا  0°Cبا
سرعت سرمایش-گرمایش  5°C /minزير جو نیتروژن قرار گرفتند.
دستگاه پراش پرتو  )XRD( Xمدل  Equinox 3000ساخت شرکت
 Inelفرانسه با طول موج  1/54 Åو ولتاژ و جریان کاری بهترتيب
 40 kVو  30 mAبهکار گرفته شد .درصد بلورینگی نسبی نمون ه با
استفاده از نرمافزار  Arian Prov 400محاسبهشد .ابتدا ،مساحت زیر
نمودار  XRDنمونه بهعنوان  Aبهدست آمد ،سپس ،مساحت هر یک
از مناطق بلوری مثلثیشکل محاسبه و مجموع آنها  Bنامیده شد .در
نهايت ،درصد بلورینگی نمونه از معادله ( )1بهدست آمد:
و

و

( = 100*)B/Aدرصد بلورینگی

			
()1

همچنین ،اندازه بلورک نمون ه با استفاده از معادله ( Scherrerمعادله )2
محاسبهشد که در آن  β ،λ ،Dو  θبهترتیب اندازه بلورک ،طول موج
پرتو  ،Xپهنای پیک در نیمه شدت بیشینه و زاویه  Barrageرا نشان
میدهند:
و

و

				
()2

(D = (0.9*λ)/(β cosθ

براي بررسی پايداري گرمايي از گرماوزنسنج ( TGAمشتق توزین
گرمايي  )DTGمدل  STA504ساخت شرکت  Bahrآلمان استفاده
شد و نمونه در جو آرگون تحت گرمادهي از دمای  50-600°Cبا
سرعت گرمادهي  10°C/minقرار گرفت.
روشها
تهیه محلولها

براي تهيه محلولهای پایه ،ابتدا پودر  PVAبه حالل آب در محدوده
دمایی  60-70°Cروی همزن مغناطیسی آرامآرام اضافه شد تا
محلول همگن با غلظت  10%w/vتهیه شود [ .]22همچنین ،محلول
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 14% w/vشامل پودر  PEGو حالل آب بهوسیله همزن مغناطیسی
در دمای محیط تهیه شد .براي تهيه سل شفاف  1 mL ،TiO2تیتانیم
تتراایزوپروپوکسید  5 mL ،99%استیک اسید  100%و 1/4 mL
هیدروکلریک اسید  37%به  100 mLآب مقطر افزوده شد .سپس،
محلول بهمدت  2 hدر دمای  60°Cهمزده شد [.]23

()6

PEG-O-(TiO2)m(OH)n-1 + H2O

acid

PEG-OH + (TiO2)m(OH)n

و

الکتروریسی محلولها

محلول بهینه شامل ( PVA )10%w/vو ( PEG )14%w/vبا نسبت
وزنی-وزنی  1:1و  1%وزنی مجموع پلیمرهای  PVAو  PEGاز
( TiO2از سل شفاف  )1%v/vبود که بهمدت  1 hدر دمای 60-70°C
همزده شد .محلول با الکتروریس تکنازلي افقی در شرایط سرعت
تغذیه  ،10 μL/minولتاژ  23 kVو فاصله سر سوزن (با گیج )20
تا جمعکننده  17 cmبهمدت  1 hدر دمای محیط الکتروریسی شد.

نتایج و بحث
نانوالیاف از محلول شامل  PEG ،PVAو نانوذرات  TiO2با مشخصات
فیزیکی شامل گرانروي سینماتیکي  97/791 mm2/sو چگالی 1/005 g/mL
(در دمای )22°Cالکتروریسی شد .براي بررسی مشخصات و خواص
نانوالیاف بهویژه خواص گرمايي ،آزمونهای متفاوت انجام شد .در
ادامه ،سازوكار شیمیایی پیشنهادی براي واکنشهای احتمالی ميان
ترکیبات مختلف شیمیایی و نيز نتایج آزمونهای مختلف انجامشده
بحث شدند.
و

سازوكارهای ییشنهادی

سازوكارهای پیشنهادی برای نانوالیاف حاصل از محلول شامل
 PEG ،PVAو نانوذرات  TiO2در دمای  60-70°Cو مجاورت استیک
اسید و هیدروکلریک اسید افزون بر تشكيل پیوندهای هیدروژنی میان
گروههای عاملی پلیمرها ب ه شكل زیر بوده است:
و

()3

TiO2

-H2O

Ti(OH)4+ 4C3H7OH

()4
(TiO2)m(OH)n m>n

()5

OH

-O-Ti-O-

H2O

O

-O-Ti-OO

O

PVA-O-(TiO2)m(OH)n-1 + H2O

acid

acid

Ti(OC3H7)4

hv

TiO2

PVA-OH + (TiO2)m(OH)n

()7

PVA-O-(TiO2)m(OH)n-1 + PVA-O-(TiO2)m(OH)n-1

acid

PVA-O-(TiO2)m(OH)n-2O(OH)n-2(TiO2)mO-PVA + H2O

acid

()8

PEG-O-(TiO2)m(OH)n-1 + PEG-O-(TiO2)m(OH)n-1

PEG-O-(TiO2)m(OH)n-2O(OH)n-2(TiO2)mO-PEG + H2O

()9

PVA-O-(TiO2)m(OH)n-1 + PEG-O-(TiO2)m(OH)n-1

acid

PVA-O-(TiO2)m(OH)n-2O(OH)n-2(TiO2)mO-PEG + H2O

گفتني است ،نانوذرات  TiO2از پیشماده تیتانیم تتراایزوپروپوکسید سنتز
شدند (واکنش  .]۲۳[ )3نانوذرات  TiO2در معرض نور خورشید و
رطوبت میتوانند هیدروکسیلدار شوند (واکنش  ]24[ )4و با گروههای
هیدروکسیل  PEGو  PVAواکنش دهند (واکنشهاي  5و .]25[ )6
همچنين ،نانوذرات میتوانند بهعنوان شبكهايکننده برای  PEGو PVA
عمل کنند (واکنشهاي  7تا .]26[ )9
بررسي ميكروسكوپي الكتروني

در شکل  1تصویر  ،،FE-SEMنمودار  ،EDXمقادیر درصد عنصری و
نيز تصاویر نگاشت عنصري نانوالیاف الکتروریسیشده از محلول
آبی شامل  PEG ،PVAو سل شفاف  TiO2نشان داده شده است.
طبق شکل  )a(1نانوالیاف با قطر میانگین ( 383 nmبرای تعداد 30
نانوالیاف و انحراف معیار  )174استوانهایشکل هستند و سطح آنها
تقریب ًا صاف است ،اما نایکنواختی در قطر برخی الیاف در طول هر
لیف دیده میشود .همچنین ،نانوذرات کروی شکل  TiO2روی سطح
نانوالیاف تشکیل شدند که میانگین اندازه نانوذرات حدود 40 nm
(برای تعداد  10نانوذره روی نانوالياف و انحراف معیار  )8بود .در
شکل  )b(1مربوط به طیف  EDXنانوالیاف ،وجود ذرات تیتانیم و
نيز عناصر کربن ،اکسیژن و کلر تأييد شده است .بر اساس شکل )c(1
مربوط به تصاویر نگاشت عنصري تیتانیم ،کربن ،اکسیژن و کلر،
توزیع ذرات تیتانیم روی سطح نانوالياف یکنواخت بود.
و

بررسی پايداري  PCMدر نانوالیاف پس از عملیات گرمايي با تصویر SEM

شکل  2تصویر  SEMنانوالیاف کامپوزیتی الکتروریسیشده از محلول
آبی داراي  PEG ،PVAو  TiO2پس از  10چرخه گرمايي شامل 5 min
درون گرمخانه  80°Cو  5 minدر دمای محیط را نشان میدهد .در
و
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)(a

)(c

							)		(b

شکل  )a( -1تصویر  )b( ،FE-SEMنمودار و مقادیر درصد عنصری  EDXو ( )cتصاویر نگاشت عنصري نانوالیاف الکتروریسیشده از محلول آبی شامل ()10% w/v
و

و

 PEG )14% w/v( ،PVAبا نسبت وزنی-وزنی  1:1پلیمرها و  1%وزني پلیمرها  TiO2از سل شفاف  1% v/vآن.
و

و

و

و

Fig. 1. (a) FE-SEM image, (b) graphs and quantitative values of EDX, (c) mapping images of electrospun nanofibers from aqueous
solution containing PVA (10 w/v%), PEG (14 w/v%) with w/w ratio 1:1 of polymers, and 1% of polymers total weight TiO2 from
1 v/v% transparent sol.

اين شکل ساختار نانوالیاف تقریب ًا بهخوبی حفظ شده و  PVAیا
نانوذرات  TiO2مانع از نشت  PEGپس از عملیات گرمايي شدند
که ب ه برقراری پیوند هیدروژنی ميان گروههای هیدروکسیل  PVAو
 ،]27[ PEGپیوند نانوذرات  TiO2با  ]25[ PEGو احاطهشدن PEG
بهوسيله  PVAنسبت داده شده است .در برخی بخشها ،مقدار کمي
از  PEGبه سطح نانوالیاف نشت كرده است [ .]27در ضمن ،قطر
نانوالیاف پس از اعمال گرما ( 365 nmبرای تعداد  30نانوالیاف و
انحراف معیار  )101بهدست آمد که کاهش اندک آن نسبت به پیش
از گرمادهي میتواند ب ه نشت کمی از  PEGروی سطح نانوالیاف
مربوط باشد.

بررسي طيفسنجي FTIR

در شکل  3طيف  FTIRنانوالیاف الکتروریسیشده از محلول آبی شامل
 PVA ، PEGو سل شفاف  TiO2نشان داده شده است .نوارهای جذبی
در عددهاي موجی  3408 cm-1ارتعاشهاي کششی ( OHالکل)،
 2891 cm-1ارتعاش هاي کششی ( CHآلکان) 1731 cm-1 ،ارتعاشهاي
کششی ( C=Oاستر) 1459 cm-1 ،ارتعاشهاي خمشی ( CHآلکان)،
 1370 cm-1ارتعاشهاي خمشی ( CHآلکان) و 1107 cm-1
ارتعاشهاي کششی  C-O- C( C-Oاتر و  )C-O-Hرا نشان میدهند.
عددهاي موجی  954و  612 cm-1میتوانند به ارتعاشهاي نانوذرات
تیتانیم دیاکسید نسبت داده شوند [ .]28بدين ترتيب نتایج طیف
 FTIRنانوالیاف مزبور وجود  PEG ،PVAو  TiO2را تأييد كرده است.
و

و
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بررسي پراش پرتو X

در شکل  4الگوهای  XRDپودر  ،PEGپودر  ،PVAنانوذرات  TiO2و
نانوالیاف الکتروریسیشده از محلول آبی شامل  PEG ،PVAو سل
شفاف  TiO2نشان داده شده است .براساس شکل  )a( 4و (PEG ،)b
بلوري و  PVAنیمهبلوري است .مطابق شکل  )d( 4پیکهای پراش
متناظر با زاويههاي  40/03 ،36/45 ،26/86 ،23/47 ،21/1 ،19/32و
 43/70°هستند که زاويههاي  23/47 ،19/32و  26/86°به ،PEG
 21/1°به  PVAو  40/03 ،36/45 ،26/86و  43/70°مطابق با مرجع
 ICDD file no:00-001-1292به نانوذرات  TiO2نسبت داده شدند.
البته در حالت ترکیبی اندکی زاويهها جابهجا شدند .درصد بلورینگی
نسبی نانوالیاف شامل  PEG ،PVAو نانوذرات 14/59% ،TiO2محاسبه
شد که نسبت به پودر  PEGبه مقدار  30/14%کمتر است .افزودن
 PVAو  TiO2به کاهش درصد بلورینگی (مربوط به  )PEGدر
نانوالیاف نسبت به پودر  PEGخالص منجر شد .براساس رابطه
 Debye-Scherrerاندازه بلورك پودر  PEGخالص  23/1 nmو
اندازه بلورک  PEGدر نانوالیاف شامل  PEG ،PVAو  TiO2برابر
 14/14 nmمحاسبه شد .همچنین ،اندازه بلورك نانوذرات TiO2
براساس  6/86 nm ،Debye-Scherrerبهدست آمد.
و

و

شکل  -2تصویر  SEMنانوالیاف الکتروریسیشده از محلول آبی شامل ()10% v/v
و

 PEG )14% w/v( ، PVAبا نسبت وزنی-وزنی  1:1پلیمرها و  1%وزن پلیمرها
و

و

و

 TiO2از سل شفاف  1% v/vآن پس از اعمال  10چرخه گرمايي (هر جرخه معادل
و

 5 minدرون گرمخانه  5 min ،80°Cدر دمای محیط).
و

و

و

Fig. 2. SEM image of electrospun nanofibers from aqueous solution containing PVA (10 w/v%), PEG 14 w/v% with w/w ratio of 1:1 of polymers, 1% of polymers total weight TiO2 from
1 v/v% transparent sol after applying 10 thermal cycles (each
cycle equals to 5 min at 80°C and 5 min at room temperature).

و

و

و

بررسي گرماسنجي پويشي تفاضلي

براي اندازهگیری دما و آنتالپیهاي ذوب و تبلور از آزمون
استفاده شد .در شکل  5گرمانگاشتهاي  DSCپودر  PEGو
نانوالیاف الکتروریسیشده از محلول آبی شامل ،PVAو PEGو سل
شفاف  TiO2نشان داده شده است .براساس جدول  1آنتالپیهای
ذوب و تبلورپودر  PEGبرابر با  218/24و  -112/86 J/gو دماهای
شروع و پیک ذوب و تبلور بهترتیب برابر با  27/75 ،66/12 ،58/68و
 24/74°Cبهدست آمد .مقادیر دماهای شروع و پیک ذوب ،تبلور و
آنتالپیهاي ذوب و تبلور نانوالیاف نيز بهترتیب ،57/82 ،55/41
 42/50°C ،45/04و  229/66و  -129/55 J/gبهدست آمد .دماهای
شروع و پیک ذوب این نانوالیاف از پودر  PEGکمتر و دماهای شروع و
پیک تبلور نانوالیاف از  PEGبیشتر بودند .آنتالپیهاي ذوب و تبلور
نانوالیاف مزبور از پودر  PEGنيز بیشتر بود که دليل افزایش آن را
میتوان به افزایش نظم زنجیرها نسبت داد .همچنین ،نانوذرات TiO2
میتوانند بهعنوان عوامل هستهزا عمل کنند و به بلورینگی بیشتر PEG
منجر شوند .گفتني است ،با وجود اینکه درصد بلورینگی نانوالیاف
نسبت به پودر  PEGکمتر بود ،اما چون  TiO2میتواند ميان زنجیرهای
 PEGو  PVAپیوند کوواالنسي  -O-برقرار کند ،میتواند به افزایش
استحکام ميان زنجیرها و بلور و در نتیجه افزایش آنتالپی ذوب منجر
DSC

شکل  -3طيف  FTIRنانوالیاف الکتروریسیشده از محلول آبی شامل ()10% v/v
و

و

 PEG )14% w/v( ، PVAبا نسبت وزنی-وزنی  1:1پلیمرها و  1%وزن پلیمرها
و

و

و

 TiO2از سل شفاف  1% v/vآن.
و

Fig. 3. FTIR spectrum of electrospun nanofibers of aqueous
solution containing PVA (10 w/v%), PEG (14 w/v%) with
1:1 w/w polymers, 1% of polymers total weight TiO2 from
1 v/v% transparent sol.
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)			 (a) 								(b

)			 (c) 								(d
شکل  -4الگوهای  )a( :XRDپودر  )b( ،PEGپودر  )c( ،PVAنانوذرات  TiO2و ( )dنانوالیاف الکتروریسیشده از محلول آبی شامل ()14% w/v( ،PEG )10% w/v
و

و

و

و

 ،PVAبا نسبت وزنی-وزنی  1:1پلیمرها و  1%وزن پلیمرها  TiO2از سل شفاف  1% v/vآن.
و

Fig. 4. XRD patterns of : (a) PEG powder , (b) PVA powder, (c) TiO2 nanoparticles, and (d) electrospun nanofibers from aqueous
solution containing PVA (10 w/v%), PEG (14 w/v%) with 1:1 w/w of polymers, 1% of polymers total weight TiO2 from 1 v/v%
transparent sol.
بررسی پايداري  PCMدر نانوالیاف پس از عملیات گرمايي با DSC

شود .زيرا ،در بلورینگی پلیمر دو عامل مهم مؤثر است :اول اينكه
ساختار پلیمر بايد بهگونهای منظم باشد كه زنجیرها بهراحتی درون
بلور قرار گیرند .دوم اينكه نیروهای بینمولکولی هر چقدر قویتر
باشند ،به بلور استحکام میبخشند .بنابراین نوع پیوندهای بینمولکولی
مهم است [ .]29افزون بر اين استفاده از نانوذرات  TiO2رسانندگي
گرمايي و انتقال گرما را بهبود میبخشد [.]۱۸

براي بررسی پايداري  PCMدر نمونه نانولیفی 10 ،چرخه گرمايي
شامل  5 minدرون گرمخانه با دماي  80°Cو  5 minدر دمای
محیط اعمال شد .در شکل  6گرمانگاشت  DSCنانوالیاف کامپوزیتی
الکتروریسیشده از محلول آبی شامل  PEG ،PVAو  TiO2پس از
 10چرخه گرمايي نشان داده شده و خواص گرمايي آن در جدول 1
ی و دماهای شروع و پیک ذوب و
آمدهاست .مطابق با جدول  1آنتالپ 
و

جدول  1-خواص گرمايي پودر  PEGو نانوالياف.
Table 1. Nanofibers and PEG powder thermal properties.
)∆Hc (J/g

)∆Hm (J/g

)Tc(°C

)Toc(°C

)Tm(°C

)Tom(°C

-112.86

218.24

24.74

27.75

66.12

58.68

PEG powder

-129.55

229.66

42.50

45.04

57.82

55.41

PVA/PEG/TiO2nanofibers

-84.41

102.90

46.39

48.50

57.94

55.99

Heated PVA/PEG/TiO2 nanofibers
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)			 (c) 								(d
شکل  -5گرمانگاشتهاي  )a( :DSCپودر  PEGو ( )bنانوالیاف الکتروریسیشده از محلول آبی شامل ( PVA )10% w/vو ( PEG )14% w/vبا نسبت وزنی-وزنی 1:1
و

و

و

و

و

پلیمرها و  1%وزن پلیمرها  TiO2از سل شفاف  1% v/vآن.
و

Fig. 5. DSC thermograms of : (a) PEG powder , (b) electrospun nanofibers from aqueous solution containing PVA (10 w/v%), PEG
(14 w/v%) with 1:1 w/w of polymers, 1% of polymers total weight TiO2 from 1 v/v% transparent sol.

تبلور این نانوالیاف بهترتیب برابر با  102/90و  -84/41 J/gو ،55/99
ت آمد که در مقایسه با خواص
 48/50 ،57/94و  46/39°Cبهدس 

گرمايي نانوالیاف پیش از گرمادهي مقادیر دماهای شروع و پیک ذوب و
بهویژه تبلور افزایش یافته در حالیکه آنتالپیهای ذوب و تبلور بهطور
ی میتواند به
شايان توجهی کاهش يافته است .دلیل کاهش آنتالپ 
اکسایش گرمايي [ ]27و کاهش نظم بهدليل تحرک زنجیرها در اثر
گرما یا شکستن برخی پیوندهای هیدروژنی در اثر گرما مربوط باشد.
بررسي نشت PCM

در شکل  7تصویر عکسبرداریشده با دوربین رقمي از پودر  PEGو
نانوالیاف شامل  PEG ،PVAو  TiO2در دمای محیط ( )25°Cو پس
از گذشت  5 minدر دمای  80°Cآمده است .بر اساس تصوير ،پودر
 PEGپس از اعمال گرما (بيش از دماي ذوب  )PEGجاری شده و
به حالت مایع نشت کردهاست ،درحالیکه نانوالیاف داراي ماده تغییر
فاز  PEGهمچنان جامد باقیمانده و شکل ثابت خود را حفظ کردند.
اين موضوع میتواند به برهمکنش بینمولکولی  PEGبا  PVAو TiO2
مربوط باشد [.]30
و

شکل  -6گرمانگاشت  DSCنانوالیاف الکتروریسیشده از محلول آبی شامل
( PVA )10% w/vو ( PEG )14% w/vبا نسبت وزنی-وزنی  1:1پلیمرها و 1%
و

و

و

و

وزن پلیمرها  TiO2از سل شفاف  1% v/vآن پس از اعمال  10چرخه گرمايي (هر

نتایج آزمون DTG

جرخه معادل  5 minدرون گرمخانه  80°Cو  5 minدر دمای محیط).

براي بررسی پایداری گرمايي نمونه ،آزمون  DTGبهكار گرفته شد .در
شکل  ،8گرمانگاشتهاي  DTGپودر  PEGو نانوالیاف الکتروریسیشده
از محلول آبی شامل  PEG ،PVAو سل شفاف  TiO2نشان داده شده
است .مطابق اين شکل ،پودر  PEGدر یک مرحله در دمای 398/3°C
تخریب شد و سطح تخریب  PEGدر منحنی تخریب پودر ،PEG
 94/49 mg/°C.minبود .تخریب نانوالیاف متشکل از  PEG ،PVAو

و

و

و

Fig. 6. DSC thermogram of electrospun nanofibers from aqueous solution containing PVA (10 w/v%), PEG (14 w/v%) with
1:1 w/w of polymers, 1% of polymers total weight TiO2 from
1 v/v% transparent sol after applying 10 thermal cycles (each
cycle equals to 5 min at 80°C and 5 min at room temperature).

و

و

و
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)(a

			

)(b

			

شکل  -7تصویر عکسبرداریشده با دوربین رقمي از پودر  PEGو نانوالیاف

شامل  PEG ،PVAو  )a( :TiO2در دمای محیط ( )25°Cو ( )bپس از minو5
و

و

در دمای .80°C

)(a

			

)(b

			

شکل  -8گرمانگاشتهاي  )a( :DTGپودر  PEGو ( )bنانوالیاف الکتروریسیشده
و

از محلول آبی شامل ( PVA )10% w/vو ( PEG )14% w/vبا نسبت وزنی-
و

و

و

و

Fig. 7. Digital camera image of PEG powder and nanofibers

وزنی  1:1پلیمرها و  1%وزن پلیمرها  TiO2از سل شفاف  1 % v/vآن.

including PVA, PEG and TiO2: (a) at ambient temperature

Fig. 8. DTG thermograms of: (a) PEG powder and (b) elec-

(25°C) and (b) after 5 min at 80°C.

trospun nanofibers from aqueous solution containing PVA

نانوذرات  TiO2طی دو مرحله در دماهای  333/6و 409/2°C
ی  333/6و  409/2°Cبهترتيب به تخریب  PVAو
اتفاق افتاد .دماها 
 PEGنسبت داده شدند .دمای تجزیه  PEGدر نانوالیاف مزبور بهدلیل
وجود نانوذرات  TiO2و  PVAو برقراری پیوندهای عرضی با PEG
نسبت به پودر  PEGاندکی افزایش يافت .سطح تخریب مربوط
به  PEGدر منحنی تخریب نانوالیاف مزبور در دمای ،409/2°C
 8/59 mg/°C.minبوده که نسبت به سطح تخریب پودر PEG
( )94/49 mg/°C.minبسیار کمتر بود.
و

نتيجهگيري
در این پژوهش ،نانوالیاف تنظيمكننده گرمايي شامل  PVAو  PEGبه
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و

(10 w/v%), PEG (14 w/v%) with 1:1 w/w of polymers, 1%
of polymers total weight TiO2 from 1 v/v% transparent sol.

همراه نانوذرات  TiO2باروش الکتروریسی تکفازی با هدف ذخیره
انرژی گرمايي تهی ه شدند .نانوالیاف بهطورکلی استوانهایشکل با سطح
تقریب ًا صاف بودند و در برخی نواحی نانوذرات کرویشکل  TiO2روی
سطح آنها تشکیل شدند .براساس نتایج آزمون  ،DSCمقادیر آنتالپیهاي
ذوب و تبلور نانوالیاف بهترتیب  229/66و  -129/55 J/gبهدست آمد
که نشان داد ،نمونه نانوليفي داراي آنتالپیهاي ذوب و تبلور مناسبی
بوده و حتی از پودر  PEGنیز بیشتر است .افزون بر اين طبق نتايج،
دمای تجزیه  PEGدر نانوالیاف مزبور بهدلیل وجود نانوذرات  TiO2و
 PVAو برقراری پیوندهای عرضی با  PEGنسبت به پودر  PEGفقط
ف تهیهشده میتوانند بهعنوان ماده
اندكي افزایش یافت .بنابراین نانوالیا 
تنظيمكننده گرمايي شکلپايدار بهکار گرفته شوند.
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