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ypothesis: Chemical modification of commercial and industrial copolymers
and polymers such as polypropylene (PP) is one of the challenges of
polymer chemistry. In this research work, a polypropylene nanocomposite
modified with polystyrene (PSt) and multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) was
synthesized by new methods, including living free radical polymerization (LFRP).
Methods: Maleic anhydride was grafted onto polypropylene (PP) followed by opening
of the anhydride ring with ethanolamine to produce hydroxylated polypropylene (PPOH). Hydroxyl groups were esterified using α-chlorophenylacetyl chloride to obtain
PP-Cl. Then 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO) was immobilized onto
the PP backbone using a nucleophilic substitution reaction to produce PP-TEMPO
macroinitiator. Afterward, the monomer (St) was grafted onto the backbone (PP)
through “grafting onto” technique to afford (PP-TEMPO)-g-PSt. The chlorideend-caped PP-g-PSt copolymer was then attached to the oxidized MWCNTs in the
presence of DMF as solvent to produce the MWCNTs-g-(PP-g-PSt) nanocomposite
by solution intercalation method. Also, the present study confirmed that PP-g-MA
was efficient to promote the dispersion of MWCNTs in the PP matrix, which solved
the problem of CNTs aggregation and limited compatibility between nanotubes and
polymer matrices. In another study nanotubes-polypropylene nanocomposities were
prepared through esterification process.
Findings: The chemical structures of all samples were identified using Fourier
transform infrared spectroscopy. Chemical bonding (PP-TEMPO)-g-PSt to MWCNTs
was confirmed by thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetry
results. In addition, morphology studies were investigated using TEM and SEM images.
A synthesized MWCNTs-g-(PP-g-PSt) nanocomposite can be used as a reinforcement
for polymer (nano-) composites due to the superior features of MWCNTs as well as
their compatibility with polymer materials after functionalization processes.
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فرضیه :اصالح شیمیایی کوپلیمرها و پلیمرهای تجاری و صنعتی مانند پلیپروپیلن ( )PPیکی
از تالشها و چالشهای دانشمندان پلیمر است .در اين كار پژوهشي ،نانوکامپوزیت پلیپروپیلن
اصالحشده با پلیاستیرن و نانولوله کربن چنددیواره با روشهای جدید پلیمرشدن شامل پلیمرشدن
رادیکالی زنده تهيه شدند.
روشها :مالئيك انيدريد با حلقهگشايي حلقه انيدريد بهكمك اتانولآمين براي تهيه پليپروپيلن
هيدوركسيدارشده ( )PP-OHروي پليپروپيلن پيوندزده ( )PP-g-MAشد .گروههاي هيدروكسي
براي تهيه پليپروپيلن كلرواستلدارشده ( )PP-Clبا استفاده آلفاكلروفنيلاستيل كلريد استري شدند
سپس-2،2،6،6 ،تترامتيل-1-پيپيريندينيل اكسي ( )TEMPOبا واكنش جانشيني هستهدوستي
بر پيكره  PPبراي تهيه درشتآغازگر  PP-TEMOتثبيت شد .پس از آن ،مونومر استيرن ()St
با روش پيوندزني از ميان ،روي پيكره  PPبراي تهيه  )PP-TEMPO( -g-PStپيوندزده شد.
كوپليمر  PP-g-PStپوششيافته با كلريد بهمنظور تهیه نانوكامپوزيت (MWCNTs-g- )PP-g-PSt
با مياناليهايشدن محلولي در مجاورت ديمتيلفرماميد بهعنوان حالل به نانولولههاي گرافن
اكسيدشده اتصال يافتند .در اين مطالعه تأييد شد PP-g-MA ،به طور مؤثر پراكنش MWCNTs
را در ماتريس  PPپيشميبرد كه موجب حل مشكل انبوهش  CNTsو محدوديت سازگاري ميان
نانولولهها و ماتريس پليمر ميشود .در مطالعه ديگري ،نانوكامپوزيتهاي نانولولهها-پليپروپيلن
با فرايند استريشدن تهيه شدند.
یافتهها :ساختارهاي شيميايي تمام نمونهها با طیفسنجی  FTIRشناسايي شدند .پيوندهاي
شيميايي  )PP-TEMPO( -g-PStروي  MWCNTsبا نتايج گرماوزنسنجي و گرماسنجي پويشي
تفاضلي تأييد شد .شكلشناسيها نيز با عكسهاي میکروسکوپي الکترونی ( )SEMو عبوری
( )TEMتأييد شدند .نتايج تأييد كرد ،نانوكامپوزيت سنتزي ( MWCNTs-g- )PP-g-PStميتواند
بهعنوان تقويتكننده بهدليل خواص متحصر بهفرد  MWCNTsو نيز سازگاري آنها با مواد
پليمري پس از فرايند عاملدارشدن ،استفاده شود.
و

و

و

و
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مقدمه

يكي از كشفهاي بزرگ مربوط به نانوفناوري ،ظهور نانولولهها
( )CNTsاست [ .]1اين مواد بهدليل داشتن خواصي مانند سطح ويژه و
استحكام زياد و خواص الكتريكي و الكترونيكي منحصر بهفرد،
كاربردهای زيادي دارند [ .]2نانولولههای کربن محدوده گستردهاي
از درجهبندی طولی را دارند و برای اکسایش و تشکیل گروههای
کربوکسیلی روی سطح خود مناسب هستند [ .]3،4ضخامتهای
متفاوت و کایرالبودن نانولولههای کربن موجب افزایش خواص
شیمیایی ،فیزیکی و مکانیکی اين مواد ميشود .این خواص امكان
کاربردپذيريCNTها را در بسیاری زمینهها مانند نورکاتالیزگری [،]5
دارویی [ ،]6الکترونیکهای نانوسطح [ ،]7ذخیرهسازی هیدروژن [ ]8و
سامانههای مکانیکی [ ]9فراهم كرده است .بهطور کلی ،نانوفناوري
در پليمرها بيشتر با نانوکامپوزيتهاي پليمري اثرگذار است.
نانوکامپوزیتهای پلیمری وزن کم و استحکام ،پایداری گرمايي،
رسانندگی الکتریکی و مقاومت شیمیایی زيادي دارند .تقویت
پلیمرها با مواد آلی و معدنی بسیار متداول است .با افزودن مقدار
کمی نانوذرات به پلیمر خالص ،استحکام کششی ،استحکام تسلیم و
مدول یانگ افزایش چشمگیری مییابد [ .]10-13دلیل دوم توسعه
نانوکامپوزیتهای پایه پلیمری و افزایش مطالعه در این زمینه ،کشف
نانولولههای کربن در  1991میالدی بوده است .نانولولههای کربن
موجب رسانندگي و استحکام بسيار زياد در پلیمرها میشوند.
در نانوكامپوزيتهاي پليمري هدف نهايي ،توزيع يكنواخت فاز
تقويتكننده نانومتر روی زنجیر پلیمری است Ajayan .اولين
نانوکامپوزيت پليمري نانولولههاي کربن بهعنوان پرکننده را در سال
 1994گزارش كرد [.]14
اصالح نانولولههای کربن با پلیمرها طي دو روش شامل پیوندهاي
کوواالنسی و غیرکوواالنسی ميان نانولولههای کربن و پلیمرها
انجام میشود .اصالح غیرکوواالنسی شامل جذب فیزیکی پلیمرها
به سطح نانولولههاست [ .]15،16دیواره گرافیتی CNTها امکان
برهمکنش توده الکترونهای  πرا با پلیمر جفتشده مانند پلیمرهای
آلی دارای ناجوراتمهایی با جفت الکترون آزاد فراهم میکند .برتري
عاملدارکردن غیرکوواالنسی این است که سامانه مزدوج ،دیواره
CNTها را تخریب نمیکند .بنابراین بر خواص ساختار نهایی مواد
اثرگذار نيست.
دومین روش اصالح ،پیوند کوواالنسی با اتصال شیمیایی به
نانولولههای کربن است [ .]17،18حالتی که پیوند قوی شیمیایی ميان
نانولولهها و پلیمرها بهوجود میآید .در این مطالعه ،دو روش عمده
برای اتصال نانولولههای کربن بسته به ساختار زنجیرها وجود دارد.
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روش اتصال با پيوندزني به ( )grafting toشامل تهيه پلیمر با وزن
مولکولی ویژه است که به گروهي فعال یا پیشماده رادیکالی ختم
میشود .]19،20[ .در مقایسه ،روش پيوندزني از ()grafting from
شامل رشد پلیمرها از سطح نانولولهها با روش پلیمرشدن درجای
مونومرهاست که پلیمرشدن از محل گونههای شیمیایی ایجادشده
روی دیواره و لبه نانولولهها شروع ميشود [ .]21از سوي دیگر،
اصالح مواد پلیمری کاربرد آنها را برای موارد ویژه تغییر داده و زمینه
پژوهشي جدیدی را فراهم کرده است .مقالههاي پژوهشي زیادی در
این زمینه منتشر شده است .اصالح پلیمر با کوپلیمرشدن پیوندی
نانولولههای کربن و نير تهیه نانوکامپوزیتهای پلیمری روشهای
موثر برای واردکردن برخی خواص مطلوب در پلیمر است [.]22،23
در چند سال گذشته رشد سريعي در توسعه روشهای جديد
پليمرشدن راديكالي زنده يا كنترلشده حاصل شده است [.]24
روشهاي پلیمرشدن رادیکالي متداول نقص بسیار مهمي در تهیه
پلیمرهاي با ساختار مشخص دارند که به تمایل طبیعي زنجیرهاي در
حال رشد براي انجام واکنشهاي اختتام و انتقال مربوط است [.]25،26
پلیمرشدن زنده روشي است که متحمل مرحله اختتام نميشود.
از روشهای مختلف پلیمرشدن رادیکالی کنترلشده میتوان به
پلیمرشدنهاي رادیکالی انتقال اتم ( )2( ،]27-30[ )ATRPرادیکالی
حدواسط نیتروکسیدي ( ]31-34[ )NMPو ( )3انتقال افزایشی-
جدایشی برگشتپذیر ( ]35-37[ )RAFTاشاره كرد.
از میان روشهای پلیمرشدن رادیکالی زنده ،پلیمرشدن رادیکالی
واسطه نیتروکسیدی ( )NMRPاز جمله روشهایی است که در این
کار ،برای اولین بار برای پیوندزني کنترلشده مونومر آبگریز استیرن
روی پلیپروپیلن پرشاخه استفاده شده است .پليمرشدن حدواسط
نيتروكسيدي ( )NMPدر مجاورت نيتروكسيدهاي تجاري در دسترس
انجام ميشود [ .]39-42نیتروکسیدها بهشكل رادیکالهای پایداری
هستند که به انتهای زنجیرهای پلیمری که بهصورت رادیکالی رشد
میکنند ،پیوسته و ضمن تعدیل فعالیت این رادیکالها ،مانع از اختتام
آنها بهشكل رادیکال-رادیکال ميشوند [.]43
در پژوهش حاضر ،ابتدا پليپروپيلن عاملدارشده با مالئيك
انيدريد تهيه شد [ .]44پس از آن ،برای ایجاد درشتآغازگر
پلیپروپیلن واسطه نیتروکسیدی ،پليپروپيلن عاملدارشده ،تحت
واکنش با اتانولآمین و سپس آلفاکلروفنیلاستیل کلرید قرار گرفت،
تا پلیپروپیلن کلرواستیلدارشده بهدست آيد .از سوي دیگر،
درشتآغازگر  TEMPOدر مجاورت اسکوربیک اسید به TEMPO-OH
تبدیل شد .در نهایت ،واکنش  TEMPO-OHبا پلیپروپیلن
کلرواستیلدارشده به ایجاد درشتآغازگر نیتروکسیدی پلیپروپیلن
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( )PP-TEMPOمنجر شد .در فرایند استريشدن نیز نانولولههای کربن
ابتدا در واکنش با مخلوط سولفوریک اسید ،نیتریک اسید و سپس
با تیونیل کلرید بهترتیب با گروههای کربوکسیل و کلر عاملدارشدند و
در مرحله بعد با  PP-OHدر حالل  THFبراي تهيه نانوکامپوزیت
 PP-g-MWCNTsواكنش دادند .ساختار مواد تهيهشده با روشهای
 TEM ،SEMو  FTIRو خواص گرمایی آنها نیز با آزمونهاي  TGAو
 DSCبررسی شد.
و

میانه بین شروع و پایان تغییرات منحني در جریان گرمایي درنظر
گرفته شد .شكلشناسي کوپلیمر پلیپروپیلن و پلیاستیرن پیوندزده
به نانولوله کربن با میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMمدل
 EM208ساخت هلند با شتاب ولتاژ  100 Kvبررسي شد.
روشها
عاملدارکردن پلیپروپیلن تكآرايش براي تهيه نانوکامپوزیت
( MWCNTs-g- )PP-g-PStبا روش NMRP
و

مالئیکانیدریددارکردن پلیپروپیلن ()PP-g-MAH

تجربي
مواد

نانولوله کربن چندديواره در پژوهشگاه صنعت نفت (تهران) تهيه
شد .پلیپروپیلن تكآرايش از شرکت  Polynarتبریز تهیه شد.
آزوبيسايروبوتيرونيتريل ( )AIBNاز  Merckخریداري و پس از
بلوريکردن دوباره بهكار گرفته شد .استیرن محصول شرکت پتروشیمی
تبریز پيش از استفاده زير فشار کاهشيافته از  CaH2تقطیر شد .مالئیک
انیدرید از شرکت  Merckخریداری شد .تتراهيدروفوران و تولوئن روي
نوار سديم و بنزوفنون خشک و در جو گاز آرگون با بازرواني تقطير
شدند .اتانولآمین ،کلروفرم ،تریاتیلآمین ،دیمتیل فرمامید و زایلن از
 Aldrichخریداری شده و بدون خالصسازی بیشتر استفاده شدند .سایر
مواد از شرکت  Merckتهیه و بدون خالصسازی بیشتر بهكار گرفته
شدند.
دستگاهها

طیف زیرقرمز تبدیل فوریه با طیفسنج  FTIRمدل  8400Sساخت
 Shimadzuژاپن با تهیه قرص پتاسیم برمید ( )KBrثبت شد .طیف
رزونانس مغناطیسی هسته ( )1H NMRبا طیفسنج FT-NMR Bruker
 400 MHzساخت آلمان بهدست آمد .نمونه برای طیفسنجی
 1H NMRبا حلكردن حدود  10 mgاز محصوالت در  5 mLکلروفرم
رقیق تهیه شد .خواص گرمایي نمونهها با گرماوزنسنج ()TGA
 Mettler-Toledoمدل  851eو گرماسنج پویشي تفاضلي ()DSC
 Mettler-Toledoمدل  822eهر دو ساخت آمریکا بررسي شد .در
آزمون  ،DSCکالیبرهکردن دستگاه با ایندیم و نقره انجام شد .از ظرف
آلومینیم خالي بهعنوان مرجع و نيز جو نیتروژن استفاده شد .نمونه با
وزن تقریبي  0/3 gبا سرعت گرمادهی  10°C/minدر گستره دمایي
 30-250°Cپویش شد .از دمانگاشت بهدستآمده ،دماهاي ذوب و
انتقال شیشهاي معین شد .دماي انتقال شیشهاي ( )Tgبهعنوان نقطه
و

و

و
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واکنش مالئیک انیدرید با پلیپروپیلن تكآرايش درون بالن سهدهانه
انجام شد .ابتدا 1 g ،پودر پلیپروپیلن تكآرايش 10 mL ،عامل
سطحفعال در حالل زایلن یا تولوئن و  0/3 gمالئیک انیدرید در
دمای  60°Cبهمدت  90 minتا معلقماندن ذرات پلیپروپیلنی همزده
شدند .در ادامه ،محلول پروکسیدی زایلن ( 0/1 gبنزوئیل پراکسید)
حلشده در  1 gحالل زایلن با سرنگ برم قطرهقطره طی  20 minبه
مخلوط اضافه شد و واکنش بهمدت  3 hدر دمای  100°Cبازرواني
شد .پس از اتمام واکنش ،محصول  MAH-g-iPPبا مقدار زیادی آب
گرم تا دستيابي به  pHبرابر  7شستوشو شد .محصول يكبار دیگر
با استون شستوشو شد و رسوب بهمدت  24 hدر دمای  80°Cدر
خأل خشک شد .در نهايت ،براي زدودن اولیگومرهای باقیمانده از
مالئیک انیدرید ،محصول در حاللهای گرم نظیر زایلن و تولوئن حل
شد .سپس ،درون استون یا متانول رسوب داده شد.
هیدروکسیلدارکردن پلیپروپیلن ()PP-OH

مقدار  10 mLحالل ارتوزایلن و  1 gاز  PP-g-MAHدرون بالن
 50 mLمجهز به ستون بازروانی و سرنگ برم ،بهمدت  3 hدر دمای
 120°Cزير جو نیتروژن ،بهمنظور حلشدن  PP-g-MAHمخلوط
شدند .در ادامه 3 mL ،اتانول آمین قطرهقطره به مخلوط واکنش
افزوده شد و واکنش  6 hدیگر در دمای  120°Cادامه يافت .در نهایت،
مخلوط واکنش به داخل  30 mLاستون سرریز شد .پلیمر رسوبكرده
با صافکردن جمعآوری شد .سپس ،با استون شستوشو و بهمدت
 60 hدر خأل در دمای  80°Cبهمنظور تهيه پودر سفیدرنگ پلیپروپیلنی
داراي گروه هیدروکسیل ( )PP-OHخشک شد.
کلردارکردن پلیپروپیلن ()PP-Cl

مقدار  1 gاز  PP-OHدر  10 mLتولوئن درون بالن مجهز به چگالنده و
قیف افزاینده بهمنظور حلشدن پلیپروپیلن در حالل بهمدت  2 hدر
دمای  105°Cزير جو نیتروژن همزده شد .در ادامه ،تریاتیلآمین
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مهدي جايمند و همكاران

( )1/2 mL ،7/77 mmolوآلفاکلروفنیلاستیل کلرید (،7/77 mmol
 )0/1 mLبه داخل بالن افزوده و مخلوط واکنش بهمدت  2 hدر دمای
 105°Cهمزده شد .در پایان محتوای بالن به داخل  30 mLمتانول
رسوب داده شد .پلیمر حاصل پس از صافکردن و جمعآوری با
متانول شستوشو داده شد و بهمدت  10 hدر دمای  80°Cدر خأل
خشک شد (طرح .]45[ )1
تهيه تترامتيل پيپيريدين  -Nاكسي ()TEMPO

تترامتيل پيپيريدين با روش كاهش  Wolff–Kishnerاز ترياستون
آمين در آزمایشگاه تهيه شد [.]46
تهيهدرشتآغازگر PP-TEMPO

درون بالن سهدهانه مجهز به چگالنده بازروانی)0/33 mmol( 51 mg ،

تهيه و شناسایی کوپلیمر پلی(پروپیلن-استیرن) پیوندزده به نانولوله كربن چنددیواره با پلیمرشدن...

 TEMPO-OHدر  3 mLحالل کام ً
ال خشک  -N،Nدیمتیل فرمامید
حل شد .سپس ،در جو نیتروژن 11 mg ،سدیم هیدرید شستوشو
دادهشده با هگزان به محتويات بالن اضافه شد .مخلوط بهمدت
 30 minهمزده شد .پس از آن 1 g ،پلیپروپیلن عاملدارشده با
آلفافنیلکلرواستیل کلرید ( )3-1-3به مخلوط افزوده و بازرواني
 24 hتحت گاز نیتروژن انجام شد .واکنش با ریختن محتویات بالن به
داخل حجم زیادی متانول اسیدی کامل شد .جامد سفیدرنگ حاصل
پس از صافشدن در خأل خشک شد.
پلیمرشدن پیوندی استیرن بر درشتآغازگر  PP-TEMPOبا NMRP

مقدار  0/5 gدرشتآغازگر  PP-TEMPOو )43/7 mmol( 5 mL
مونومر استیرن داخل بالن دودهانه در دمای  ،125°Cبهمدت 14 h
بازروانی شد .طی واکنش ،گرانروي محلول رفتهرفته افزایش یافت.

طرح  -1سنتز پلیپروپیلن هیدروکسیلدار ( )PP-OHو کلرواستیلدارشده ( )PP-Clدر شرایط کنترلشده.

Scheme 2. Synthesis of hydroxylated polypropylene (PP-OH) and chloroacetylated polypropylene (PP-Cl) under controlled condition.
مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیوسوم ،شماره  ،5دي-آذر 1399
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پس از اتمام زمان واکنش ،مخلوط واکنش در  10 mLدی کلرومتان
حل شد و بهمدت  24 hابتدا در  50 mLهگزان و سپس در 50 mL
متانول رسوب داده شد .محلول حاصل در خأل خشک شد .محصول
پودری سهمرتبه با سیکلوهگزان در دمای  30°Cبراي زدودن
هوموپلیمرهای پلیاستیرن استخراج و خشک شد (طرح .)2
عاملدارکردن نانولولههای کربن چنددیواره بهكمك فرایند اکسايش با
سولفوریک اسید و نیتریک اسید

براي عاملداركردن نانولولههاي كربن ،از روش اكسايش با سولفوريك
اسيد و نيتريك اسيد غليظ درون حمام فراصوت استفاده شد.
 500 mLنانولولههاي کربن تکدیواره به محلول شامل سولفوريك
اسيد غليظ  98%و نيتريك اسيد غليظ  65%با نسبت حجمي  3به 1
اضافه شد و بهمدت  4 hدرون حمام فراصوت بازرواني شد .سپس،
بهكمك کاغذ صافی پلیکربنات با منفذهاي  2 µmکه درون قیف
شیشهای سنتري مجهز به پمپ خأل قرار گرفته بود ،صاف شد و
چند مرتبه با آب مقطر شستوشو داده شد .سپس ،بهمدت  12 hدر

دمای  60°Cو خأل خشک شد .روش ساده جداسازی ،مركزگريزي
با سرعت زياد  9000 rpmاست .در این حالت ،نانولولهها ته محلول
رسوب میکنند و بهراحتی از محلول رویی جدا میشوند.
پیوندزني کوپلیمر  PP-g-PStحاصل از  NMRPبر نانولولههای
عاملدارشده

افزایش رادیکالی کوپلیمر تهيهَشده بر سطح نانولولهها با پخش 0/1 g
نانولولهها در  150 mLحالل  DMFو سپس افزودن  2 mgاز
 PP-g-PStانجا م شد .واکنش پیوندزني کوپلیمر در جو آرگون و دماي
 125°Cبهمدت سه روز ادامه یافت .پس از اتمام زمان واکنش ،رسوب
( ،MWCNTs-g-(PP-g-PStپس از صافشدن بهمدت یکشبانه روز
در خأل خشک شد .طرح  3مراحل این واکنش را نشان میدهد.
تهیه نانوکامپوزیت  MWCNT-g- PPبا فرایند استريشدن

مقدار  75/2 mgنانولولههای کربن عاملدارشده با کلروهیدروکسیل در
 25 mLتیونیل کلرید بهمدت  24 hبازرواني شد و مازاد تیونیل کلرید

طرح  -2سنتز درشتآغازگر  PP-TEMPOو پليمرشدن پيوندي استیرن بر درشتآغازگر با روش .NMRP

Scheme 2. Synthesise of PP-TEMPO macroinitator and graft polymerization of styrene onto macroinitator using NMRP method.

406

1399 1399
آذر-دي
آذر-دي
شماره ،5
شماره ،5
وسوم،
وسوم،
سال سی
پلیمر،سی
پلیمر ،سال
تکنولوژی
تکنولوژی
پژوهشی ،وعلوم و
علمی ،علوم
علمی ـ
مجله مجله

مهدي جايمند و همكاران

در خأل از مخلوط نمونه زدوده شد .سپس 800 mg ،محلول پلیپروپیلن
هیدروکسیلدارشده ( )3-1-2در مقدار کمی  THFبهطور جداگانه
به مخلوط  800 mgسديم هيدروكسيد در  125 mLحالل THF
اضافه و همزده شد .مخلوط پس از  2 hبازرواني با نمونه ،MWCNT
بهمدت  48 hدر جو بياثر تا دستيابي به تعليق سیاهرنگ در دمای
معمولي همزده شد .مواد جامد موجود در تعليق با روش مركزگريزي
با سرعت  7500 rpmجدا و محلول خالص براي جداسازی حالل
 THFدر خأل کاهشیافته قرار گرفت .محصول واکنش در کلروفرم
حل و با هگزان سرد رسوب داده شده و در خأل خشک شد .نانولوله
کربن عاملدارشده با پلیپروپیلن بهحالت پودر خاکستری حاصل
شد .شرایط واکنش عاملدارشدن با اتصال پلیمرهای پلیپروپیلن به
نانولولههای کربن از راه استريشدن پيوندهای کربوکسیلیک اسیدی
متصل به نانولولهها طرحریزی شد (طرح .))b( 3

تهيه و شناسایی کوپلیمر پلی(پروپیلن-استیرن) پیوندزده به نانولوله كربن چنددیواره با پلیمرشدن...

آبكافت کاتالیزي باز نانوکامپوزیت  MWCNTs-g-PPبراي گسست
پیوندهای استری

نتایج گسست شیمیایی نانولولههای کربن عاملدارشده ،وجود
پیوندهای استری در نانولولههای عاملدارشده را تأييد كرد .واكنش
گسست پیوندهای استری بر اساس آبكافت کاتالیزي باز (،)open
براي کندن پلیمر پیوندیافته پلیپروپیلن انجام شد .در واکنش گسست،
 21/5 mgنانولوله کربن عاملدارشده در  3 mLحالل  THFبراي
تهیه محلول همگن سیاهرنگ حل شد .سپس15 mg ،سديم هيدريد
( )NaHبه محلول افزوده و بهمدت  12 hدر جو نیتروژن بازرواني
شد .پس از این 1 mL ،آب براي حذف  NaHمازاد بهآرامی اضافه و
بازرواني بهمدت  1 hدیگر ادامه یافت .مخلوط واکنش با سرعت زياد
 7800 rpmبراي دستيابي به رسوبی سیاهرنگ با روش مركزگزيري
جداسازي شد .رسوب سیاه حاصل از شرایط آبكافت کاتالیزي باز،

طرح  -3راهكار کلی سنتز نانوکامپوزیت ( MWCNTs-g-(PP-g-PStو  MWCNTs-PPبا فرایند استريشدن و تهيه نانوکامپوزیت همگن
.MWCNTs-g-PP

Scheme 3. Overall strategy for synthesise of MWCNTs-g-(PP-g-PSt) nanocomposite and MWCNTs-PP via esterification process and
preparation of MWCNTs-g-PP homogenous nanocomposite.
مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیوسوم ،شماره  ،5دي-آذر 1399
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کام ً
ال با آب شستوشو و سپس براي آزمون میکروسکوپ الکترونی
بهدقت خشک شد.
تهيه نانوکامپوزیتهای همگن  MWCNTS-g-PPبا استفاده از
گروههای عاملی نانولولههای کربن

کاهش گروههای عاملی کربوکسیل نانولولههای کربن با کاهنده لیتیم
آلومینیم هیدرید به گروه هیدروکسیل

برای کاهش گروههای کربوکسیل موجود در سطح نانولولهها ،حدود
 80 mgنانولوله در  35 mLحالل خشک  THFبا فراصوتدهي
بهمدت  15 minپخش شد .سپس 40 mg ،پودر لیتیم آلومینیم هیدرید
( )LiAlH4به محلول اضافه شد و دوباره در معرض فراصوتدهي
بهمدت  45 minبا توان  90 Wقرار گرفت .پس از واکنش ،محلول 2
نرمال  HClبراي حذف لیتیم و آلومینیم به محلول اضافه شد و پس
از همزدن بهمدت  ،5 minمحلول بهمدت  10 minبه حال خود باقی
ماند و سپس با کاغذ صافی معمولی داراي منفذهاي ریز صاف شد.
در نهایت با تولوئن ،اتانول و استون شستوشو داده شد و درون
گرمخانه خأل در  80°Cبهمدت یک شب خشک شد تا حدود 65 mg
محصول نانولولههای کاهشیافته بهدست آمد.

با تولوئن گرم شستوشو داده شد و نانولولههای اصالحشده بهمدت
يك شبانهروز در خأل خشک شدند (طرح .))c( 3

نتایج و بحث
شکل  ،1طیف  FTIRمریوط به پلیپروپیلن تكآرايش خالص،
پلیپروپیلن پیوندخورده با مالئیک انیدرید ،پلیپروپیلن هیدروکسیلدار و
پلیپروپیلن کلرواستیلدارشده را نشان میدهد .در طيف  FTIRمربوط
به پلیپروپیلن تكآرايش خالص پيكهاي جذبي ديدهشده در ناحيه
 2915و  2956 cm-1به ارتعاشهاي كششي  C-Hآلیفاتیک و نوار

تهیه MWCNTs-Br

درون بالن  300 mLمقدار  3 gاز  MWCNTs-OHتهیهشده و
 200 mLتولوئن بهمدت  2 hدر معرض فراصوتدهي قرار گرفتند.
سپس-2 )6/7 mL( 54/4 mmol ،برموپروپیونیل کلرید و 54/4 mmol
( )8/1 mLتریاتیلآمین به داخل بالن افزوده و مخلوط واکنش
بهمدت  2 hدر دمای معمولي براي تهیه تعليق سیاهرنگ همزده شد.
سپس ،بالن واکنش مجهز به ستون بازروانی شد و مخلوط  24 hدیگر
در دمای  105°Cدرون جو نیتروژن همزده شد .مخلوط واکنش با
صافكردن جمعآوری و با متانول شستوشو داده شد.
تهيه نانوکامپوزیت همگن  MWCNTs-g-PPحاصل از نانولولههای
کربن کلردار و هیدروکسیلدارشده

داخل بالن  0/5 g ،250 mLاز  MWCNTs-Brو  150 mLحالل
تولوئن بهمدت  3 hدر معرض فراصوتدهي قرار گرفتند .سپس،
 0/5 gاز  PP-OHو  54/4 mmolتریاتیلآمین ( )8/1 mLبه
محتويات بالن افزوده و مخلوط واکنش بهمدت  2 hدر دمای معمولي
براي تهیه تعليق سیاهرنگ همزده شد .در ادامه ،درون بالن واکنش
مجهز به چگالنده ،بازرواني مخلوط واکنش بهمدت  72 hدر دمای
 120°Cو جو نیتروژن انجام شد .مخلوط با صافكردن جمعآوری و
408

شکل  -1طیفهاي  FTIRپليپروپيلن تكآرايش ( ،)iPPپليپروپيل 
ن
پيوندخورده با مالئيك انيدريد ( )PP-g-MAHو پليپروپيلن
هیدروکسیلدارشده ( )PP-OHو کلرواستیلدارشده ()PP-Cl

Fig. 1. FTIR spectra of isotactic polypropylene (iPP), maleic

anhydride-graft-polypropylene (PP-g-MAH), hydroxylated
polypropylene (PP-OH), and chloroacetylated polypropylene

1399 1399
آذر-دي
آذر-دي
شماره ،5
شماره ،5
وسوم،
وسوم،
سال سی
پلیمر،سی
پلیمر ،سال
تکنولوژی
تکنولوژی
پژوهشی ،وعلوم و
علمی ،علوم
علمی ـ
مجله مجله

(PP-Cl).

مهدي جايمند و همكاران

تهيه و شناسایی کوپلیمر پلی(پروپیلن-استیرن) پیوندزده به نانولوله كربن چنددیواره با پلیمرشدن...

جذبی  1387 cm-1به ارتعاشهاي خمشی متقارن  C-Hگروه متیلن
مربوط است .نوار جذبی نزدیک  1425 cm-1به ارتعاشهاي خمشی
متقارن  C-Hگروه متیل نسبت داده شد .اتصال کوواالنسی MAH
روی پلیپروپیلن با تغییرات ایجادشده در طيف  FTIRدر ناحيه
 1500-2000 cm-1تأييد شد .نوارهای جذبی ارتعاشهاي کششی
متقارن گروه کربونیل  C=Oاز گروه انیدریدی پیوندخورده به
پلیپروپیلن در  1710و  1780 cm-1ظاهر شد .ارتعاشهاي کششی C-H
آليفاتيک ،در ناحيه  2915و  2956 cm-1دیده شد .نوار جذبی نزدیک
 1423 cm-1به ارتعاشهاي خمشی متقارن  C-Hگروه متیلن و نيز نوار
جذبی نزدیک  1380 cm-1به ارتعاشهاي خمشی متقارن  C-Hگروه
متیل مربوط است .در طيف  FTIRپلیپروپیلن هیدروکسیلدارشده،
نوارهای جذبی قوی در ناحیه  1635و  3400 cm-1به گروه هیدروکسیل
نسبت داده شد .پس از واکنش با اتانول آمین ،گروههای کربونیل به
موقعيتهای پایین جابهجا شدند و ارتعاشهاي کششی گروه C=O

شکل  -2طیفهاي  PP-TEMPO ،TEMPO-OH ،TEMPO :FTIRو
و

و

و

و

.PP-g-PSt

سوکسینیمید در ناحیه  1700و  1750 cm-1ظاهر شدند .ارتعاشهاي
کششی  C-H sp3آليفاتيک زنجیرهای پلیپروپیلنی ،نوارهای جذبی را
در ناحيه  2920و  2960 cm-1نشان دادند .پس از واکنش پلیپروپیلن
هیدروکسیلدارشده با گروه استیل پیک جدیدی در ناحیه 1780 cm-1
ظاهر شد که تأییدکننده ارتعاش کششی گروه کربونیل استیل است.
جذب در  1375 cm-1نيز به ارتعاشهاي خمشي  C-Hگروههاي
متيل و جذب موجود در  1285 cm-1به  CHClدر پیوند OCHClPh
نسبت داده شد .نوار جذبی مربوط به ارتعاش کششی پیوند C-Cl
در  676 cm-1دیده شد .همچنین ،ناپديدشدن پیک مربوط به گروه
هیدروکسیل ( )OH-در ناحیه  3450 cm-1نشانگر از بینرفتن پیوند
هیدروژن-اکسیژن و پیوند کامل اکسیژن موجود در گروه هیدروکسیل
با گروه کربونیل جفتکننده در اثر واکنش جانشینی است [.]44
شکل  ،2طيف  FTIRمربوط به ساختارهاي ،PP-TEMPO ،PP-g-PSt
 TEMPO-OHو  TEMPOرا نشان میدهد .در طیف  FTIRساختار
و

و

شکل  -3طیفهاي  MWCNTs-COOH ،MWCNTs :FTIRو
و

و

(.MWCNTs-g-(PP-g-PSt

Fig. 2. FTIR spectra of TEMPO, TEMPO-OH, PP-TEMPO

Fig. 3. FTIR spectra of MWCNTs, MWCNTs-COOH and

and PP-g-PSt.

MWCNTs-g-(PP-g-PSt).
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 TEMPOنوار جذبی در ناحيه  972 cm-1به ارتعاشهاي کششی
پيوند  N-Oمربوط است .ارتعاش کششی پيوند  C-Hآليفاتيک در
ناحيه  2974 cm-1ظاهر شد .در طیف  FTIRمربوط به TEMPO-OH
نوار جذبی در ناحيه  3250-3600 cm-1به ارتعاشهاي پيوند O-H
مربوط است و ارنعاش کششی  CH3آلیفاتیک در ناحيه  2972 cm-1و
 1360-1460 cm-1ظاهر شدند [.]47
درشتآغازگر  PP-TEMPOاز واکنش  TEMPO-OHبا
پلیپروپیلن آلفافنیلکلرواستیلدارشده تهیه شد .طيف  FTIRاین
درشتآغازگر نوار جذبی را در  1385 cm-1نشان داد که به پیوند متیل
 TEMPOمربوط است .در این طیف ،ارتعاشهای کششی مربوط
به گروههاي  N-Cو  N-Oتركيب  TEMPOبهدلیل همپوشانی با
پیکهای  PPمشاهده نشد .در طيف  FTIRپلیپروپیلن پیوندخورده
به استیرن با روش  NMRPنوار جذبي مربوط به پيوندهاي دوگانه
كربن حلقه فنيل در ناحیه  1450و  cm-11530ظاهر شدند .نوار جذبي
ارتعاشهاي خمشي خارج از صفحهاي پيوند  C-Hفنيل در  785 cm-1و
ارتعاشهاي خمشي خارج از صفحهاي حلقه آروماتيك در 700 cm-1
ديده شدند .نوار جذبي  C-Hآروماتيك در  3020 cm-1و نوار جذبي
 C-Hمتيلني در  2848و  2995 cm-1ديده شدند .جذب در 1371 cm-1
نيز به ارتعاشهاي خمشي  C-Hگروههاي متيل مربوط است.
برای تأييد اكسايش نانولولهها و نانوکامپوزیت (MWCNTs-g-)PP-g-PSt
از طیفسنجی  FTIRاستفاده شد .طيف  FTIRنانولولوله خالص،
نانولوله عاملدارشده و نانوکامپوزیت حاصل از نانولوله عاملدارشده
در شكل  3نشان داده شده است .در طیف مربوط به CNTهاي خالص
پیک مربوط به ارتعاش کششی پیوند  C=Cدر  1636 cm-1ظاهر
شد .پیک تقریب ًا قوی در نزدیکی  3450 cm-1به رطوبت جذبشده
مربوط است .در طیف  FTIRنانولوله اسیدی نوار جذبی ظاهرشده در
 3436 cm-1به ارتعاشهاي کششی گروههای  OHهیدروکسیل و نوار
جذبی در  1706 cm-1به گروه  C=Oکربونیل مربوط است .نوار جذبی
در  1166 cm-1به احتمال بسیار زیاد به ارتعاشهاي کششی پیوند
کربن-اکسیژن مربوط است .با توجه به اينكه  pHنانولولهها در نتيجه
چند بار شستوشو به حدود  7رسيد .بنابراین ،گروه كربوكسيل در
اين  pHبيشتر بهشكل يون كربوكسيالت دیده میشود كه رزونانس
بار منفي موجب كاهش ماهيت دوگانه پيوند كربن اكسيژن شده و
جابهجايي پيك گروه كربونيل به عددهاي موجهاي كوچكتر از
مقدار معمول نتيجه آن است .بنابرين ،پيك در 1636-1706 cm-1
(پیک کوچک) متعلق به اين گروه است.
در طيف  FTIRنانوکامپوزیت ( MCNTs-g-)PP-g-PStوجود
دو پیک قوی در  3000و  3020 cm-1و یک شانه کوچک در

 2978 cm-1به  C-Hکششی پلیاستیرن مربوط است [ .]44همچنین،
پیک ضعیف در  1652 cm-1به ارتعاش کششی  C=Cمربوط است .دو
پیک کوچک در  700و  750 cm-1به حلقههای آروماتیک تكاستخالفي
(به ويژه پلیاستیرن) مربوط است که در نمونه اسیدی ،MWCNTs
بهسمت اعداد موجی بزرگتر جابهجا شد .پیک در  1720 cm-1به
ارتعاش كششي پیوندهای  C=Oکششی نسبت داده شد که این پیوندها
میتوانند به گروههای کربوکسیل بر دیواره نانولولهها [ ]48یا گروه
کلروپروپیونیک کلرید مربوط باشد که بهطور کوواالنسي به  PStو
دیواره نانولولهها متصل شدند [.]49
شکل  ،4طیف  1H NMRپلیپروپیلن مالئیک انیدریددار و
هیدروکسیددارشده ،درشتآغازگر  PP-TMPOو کوپلیمر  PP-g-PStرا
نشان میدهد .سه پیک اصلی در  1/49 ،0/95و  1/81 ppmبهترتیب
به پروتونهای  CH ،CH2 ،CH3در واحدهای پروپیلن مربوط است.
در پلیپروپیلن مالئیک انیدریددارشده پروتون حلقه سوكسينميد
و

و

و

و
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)Fig. 4. 1H NMR spectra of (a) PP-OH, (b) PP-g-MAH, (c
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( )CH2–CHOدر  2/3-3/25 ppmظاهر شد .عالمتهای سهتايي
واقع در  3/82 ppmبه پروتونهای  OH-CH2در گروههای
هیدروکسیلدارشده جانبی پلیپروپیلن داللت دارد که بهطور مشخص
وجود گروههای  OHرا در پلیمرها تأیید كرد [.]50
از سوي دیگر ،در طیف  1H NMRدرشت آغازگر  PP-TMPOو
کوپلیمر  ،PP-g-PStحلپذیری نانولولههای کربن عاملدارشده با
پلیپروپیلن در حاللهایهای آلی معمول ( THFو تولوئن ،کلروفرم)
شناسایی محصول را با  1H NMRامکانپذیر میسازد .دلیل وجود
واحدهای  TEMPOدر درشتآغازگر تهيهشده ،ظهور پیکهای
نواحی  0/37و  0/8-0/9 ppmبهترتیب معرف پروتونهای تترامتیل
از  TEMPOو پروتونهای متیلن از زنجیر پلیپروپیلنی است [.]51
آزمون  1H NMRحاصل تأييدکننده واكنش موفقیتآمیز پیوندزني
کوپلیمر  PP-g-PStبر نانولولههای کربن به استناد ظهور جابهجايي
شیمیایی پیکهای مربوط به پروتونهای آروماتیک در پلیاستيرن در
ناحیه  6/30-7/20 ppmو پروتونهای آلیفاتیک پلیاستیرن در ناحیه
 1/17 – 2/18 ppmاست.
بررسي خواص گرمايي

شکل  5نتايج گرماوزنسنجی نانولوله كربن و پلیپروپیلن خالص و
نانوکامپوزیت ( MWCNTs-g -)PP-g-PStحاصل از روش NMRP
را نشان میدهد .همانطور که در اين شکل ديده میشود ،نانولولههای

خالص کاهش وزن بسیار کمی را در دمای زياد نشان دادند .کاهش وزن
کم نانولولهها به اکسايش ناخالصیهایی چون گرافیت و دوده همراه
نانولوله و نيز آب احتمالی همراه نانولوله مربوط است .در پلیپروپیلن
خالص ،بهدلیل وجود پیوندهای کوواالنسی کربن هیدروژن ،تخریب
پلیمر از دمای  350°Cشروع و با سرعت زيادي انجام شد و تا دمای
 450°Cدر نهایت به صفر رسيد .اما ،در نانولولههای عاملدارشده با
پلیمر ،تخریب پلیمر در حدود  400°Cشروع شد و تا دمای 465°C
ادامه يافت و در نهایت به  3%وزنی رسيد که به وزن نانولولههای
بهکاررفته در پلیمر مربوط است [ ]44بهدلیل پیوندهای ایجادشده
ميان نانولولههای کربن و پلیپروپیلن ،تخریب گرمايي پلیپروپیلن
مشکلتر شده و در واقع پلیپروپیلن مقاوم گرمايي با استفاده از تهیه
نانوکامپوزیت ایجاد شده است .نانولولههای اضافهشده به پلیپروپیلن
در انتهای تخریب گرمايي در محیط باقی مانند .شکل  ،6دمانگاشت
 DSCمربوط به پلیپروپیلن ،کوپلیمر  PP-g-PStو نانوکامپوزیت
( MWCNTs-g -)PP-g-PStحاصل از  NMRPرا نشان میدهد .در
دمانگاشت  DSCپلیپروپیلن ،دمای ذوب  168°Cبه پلیپروپیلن
تكآرايش مربوط است .پس از پیوندزني کوپلیمر تهيهشده بر
نانولولههای کربن ،تغییر چشمگیر دماي ذوب در نانوکامپوزیت
و

و

شکل  -5منحنيهاي  )a( : TGAنانولولهكربن چندديواره
( )MWCNTsخالص )b( ،پليپروپيلن تكآرايش ( )iPPو ()c
ناتوکامپوزیت ( MWCNTs-g-(PP-g-PStحاصل از روش .NMRP

شکل  -6دمانگاشت  )a( :DSCپليپروپيلن خالص ( PP-g-PSt )b( ،)PPو
( )cنانوكامپوزيت ( MWCNTs-g-(PP-g-PStحاصل از روش
.NMRP

polypropylene

MWCNTs-g-(PP-g-PS) tnanocomposite derived from NMRP

nanocomposite derived from NMRP.

method.

و

Fig. 5. TGA curves of (a) pure MWCNTs, (b) isotactic
)MWCNTs-g-(PP-g-PSt

)(c

and

)(iPP

و

و

و

)Fig. 6. DSC thermogram of (a) pure PP, (b) PP-g-PSt, and (c
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نشد .برای نمونههای عاملدارشده با پلیمر (شكلهاي  )c( 7و ())d
در دامنه فضایی كمتر از آنچه دیده میشود ،بخشهایی از نانولولهها
ش يافتند و نانولولولهها متصل بههم كلوخهاي
با الیهای از پلیمر پوش 
شدند [ .]52در شكلهاي  )c( 7و ( )dساختار پوسته–هسته کام ً
ال
مشخص است .نانولولوله كربن از الیههای گرافیتی متداول تشکیل
شده و پوسته پلیمری بهشدت بر دیوار خارجی اثرگذار است.
همچنين ،متوسط ضخامت پوسته با کاهش  Mnو محتوای پلیمری
کاهش یافته است .از مقایسه نتایج  TEMنانولولههای کربن خالص و
عاملدارشده با روش  NMPمشخص شد ،ضخامت پوشش الیه
پلیمر روی نانولولهها کام ً
ال یکسان نیست .آغاز و انتشار پلیمرشدن نه
تنها در انتهای زنجیر بلکه در تمام سطحها اتفاق میافتد .زنجیرهای
مولکولی رشدیافته نمیتوانند در نانولولههای برهم انباشته توزیع و
پخش شوند (حداقل نه بهطور کامل).

حاصل شد و افزایش شايان توجه  Tgپلیمر ديده شد .این افزایش
 Tgتا دمای  ،160°Cتأييدکننده نقش مؤثر نانومواد در بهبود خواص
پلیمری مدنظر است .ننايج نشان داد Tg ،نانوکامپوزیت نسبت به
پلیپروپیلن خالص افزایش شايان توجهی داشته است.
بررسي شكلشناسي

شکل ،7عكسهاي  TEMنانولولههای کربن خالص و نانوکامپوزیت
( MCNTs-g -)PP-g-Stحاصل از روش  NMRPرا نشان میدهد.
متوسط قطر داخلی و خارجی نانولولههای خالص ،بهترتیب  5-10و
 25-35 nmبود .دیواره نانولوله شامل  10-15الیه گرافیتی و متوسط
طول نانولولهها تقریب ًا چند میکرومتر بود .در شكل  )a( 7لولههای تکی
جدا از هم در شکل قابل ديدن هستند و در شكل  )b( 7با بزرگنمایی
بيشتر نیز هیچ فاز نشانداری با درجه متفاوت و رنگ (خاکستری) شناسایی
و

)			(a) 								(b

)			(c) 								(d

شکل  -7عكسهاي  )b( ،)a( :TEMنانولولههای کربن خالص و ( )d( ،)cنانوکامپوزیت ( MWCNTs-g-(PP-g-PStحاصل از روش . NMRP
و

و

و

Fig. 7. TEM images of (a), (b) pure MWCNTs and (c), (d) MWCNTs-g-(PP-g-PSt) nanocomposite derived from NMRP method.
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)			(a) 								(b

شکل  – 8عكسهاي  TEMنانوکامپوزیت  MWCNTs-g-PPحاصل از فرایند استريَشدن.

Fig. 8. TEM images of MWCNTs-g-PP nanocomposite derived from sterification process.

شکل  ،8عكسهاي  TEMنانوکامپوزیت  MWCNTs-g-PPحاصل
از فرایند استريشدن را نشان میدهد .نتایج آزمون نشانگر پخش
خوب و مناسب کربن نانولولههای عاملدارشده در محلول است .در
بزرگنمایی بيشتر عكسهاي  TEMنشان داده شد ،سطح نانولولههای
کربن با موادی بيشكل پوشش يافتند که به پلیمرهای پلیپروپیلنی
نسبت داده شده است .شکل  ،9عكس  SEMنانوکامپوزیت
 MWCNTs-g-PPرا پس از آبكافت کاتالیزي باز نشان میدهد .اين عكس
رسوب جامد حاصل از گسست شیمیایی نانولولههای عاملدارشده را
نشان میدهد .وجود مقدارهاي مشخص نانولولههای کربن در نمونه

شکل  -9عكس  SEMنانوکامپوزیت  MWCNTs-g-PPپس از
آبكافتکاتالیزي باز.

Fig. 9. SEM image of MWCNTs-g-PP nanocomposite after
catalytic open hydrolysis.

بررسيشده آشکار است .نتایج حاصل از غیرعاملدارکردن از راه
آبكافت کاتالیزي باز و در پي آن آزمون  SEMشاهدی قوی بر این
نتیجه بوده که پیوندهای استری بخش مهم و مسئول اتصال کوواالنسی
پلیمرهای پروپیلنی به نانولولههای کربن است .غیرعاملدارشدن با
آبكافت کاتالیزي باز در حقیقت باعث کندهشدن بخشي از پروپیلن از
نانولولهها میشود و آبكافت بعدی در شرایط ناهمگن واکنش سبب از
بین رفتن اتصالهاي باقیمانده پلیمری ميشود.
عكسهاي  SEMاز  MWCNTsخالص و نانوکامپوزیت همگن
 MWCNTs-g-PPدر شکل  10نشان داده شده است .شكلهاي
 )a( 10و ( )bسطحهاي بسیار صاف و تمیزی را برای نانولولههای
کربن نشان میدهند .در حالی که عاملدارشدن کربن نانولولهها
با پلیپروپیلن موجب تغییر در زبری سطحها میشود و این بدان
معناست که  MWCNTS-g-PPبهطور مشخص سطحهاي زبرتری
از نانولولههای خالص را دارند .مشاهده ساختارهای بیقاعده و
نامنظمی نیز بر سطحهاي نانولولهها بیانگر این نکته است که فرایند
عاملدارکردن بهشكل حجمهای کروی نانولولهها ظاهر شده است
(عكسهاي )d( 10و (.))c
شناسایی ساختاری مستقیم نانوکامپوزیت همگن MWCNTs-g-PP
با عكسهاي  TEMبررسی شد .همانطور که در شکل  11دیده
میشود MWCNTs-g-PP ،دارای الیههای پلیپروپیلنی با ضخامت
 10-15 mmروي دیوارههای خارجی نانولولههاست .این نتیجه
تأيیدكننده این است که پلیپروپیلن بهطور همگن به سطح نانولولهها
پیوندخورده است .پخش بهبودیافته  MWCNTs-g-PPدر ماتریس
پلیپروپیلن در عكسهاي  SEMنشان داد ،نانولولههای کربن خیلی
مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیوسوم ،شماره  ،5دي-آذر 1399
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تهيه و شناسایی کوپلیمر پلی(پروپیلن-استیرن) پیوندزده به نانولوله كربن چنددیواره با پلیمرشدن...

)			(a) 								(b

)			(c) 								(d

شکل  -10عكسهاي  )b( ،)a( :SEMنانولولههای کربن خالص و ( )d( ،)cنانوکامپوزیت همگن .MWCNTs-g-PP
و

و

و

Fig. 10. SEM images of (a), (b) pure MWCNTs and (c), (d) MWCNTs-g-PP hempgenous nanocomposite.

)			(a) 								(b

شکل -11عكسهاي  TEMنانوکامپوزیت همگن .MWCNTs-g-PP

Fig. 11. TEM images of MWCNTs-g-PP hempgenous nanocomposite.
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...استیرن) پیوندزده به نانولوله كربن چنددیواره با پلیمرشدن-تهيه و شناسایی کوپلیمر پلی(پروپیلن

 نانولولههای کربن خیلی خوب و، همچنین نشان داد.پیوندخورده است
 در ماتریسMWCNTs-g-PP  وPP همگن با امتزاجپذیری زياد
 پلیپروپیلن وDSC  دمانگاشت، همچنین.پلیپروپیلن پراكنده شدند
 پس از پیوندزني کوپلیمر تهيهشده بر نانولولههایPP-g-PSt کوپلیمر
 تغییر چشمگیر دماي ذوب نانوکامپوزیت و افزایش آن را تا،کربن
 نشان داد كه تأئیدکننده نقش مؤثر نانومواد در بهبود160°C دمای
.خواص پلیمری مدنظر است

قدردانی

از دانشگاه پیام نور تبریز برای فراهمكردن امکانات الزم برای اجرای
.این طرح پژوهشی تشکر و قدردانی میشود

 درMWCNTs-g-PP  وPP خوب و همگن با امتزاجپذیری زياد
.ماتریس پلیپروپیلن پراكنده شدند

نتیجهگیری
 نانوکامپوزیت پلیپروپیلن اصالحشده با،در کار پژوهشی حاضر
پلیاستیرن و نانولوله کربن چنددیواره با روشهای جدید پلیمرشدن
 دو روش ساده و نيز کنترلشده برای اصالح پلیپروپیلن.تهيه شدند
 تهيه موفقیتآمیزFTIR  و1H NMR  با طیفهای.بهكار گرفته شد
 عكسهاي میکروسکوپي.نانوکامپوزیتهای مربوط تأیید شد
 پلیپروپیلن بهطور همگن به سطح نانولولهها،الکترونی نشان داد
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