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ABSTRACT
olypropylene/starch nanocomposites compatibilized with PP-g-MA or EVA,
with values 0, 3 and 5 wt% of modified clay (Cloisite 30B) were prepared by
melt intercalation technique and the mechanical properties, morphology and
degradation of nanocomposites were investigated. Tensile test results showed that
in the presence of 5 wt% nanoclay, values of tensile strength, elastic modulus and
elongation-at-break are 15.5 MPa, 10.2 MPa and 4.2% for PP-g-MA compatibilized
blends and 10.0 MPa, 7.0 MPa and 19.4% for EVA compatibilized blends, respectively.
Also, the presence of 5 wt% nanoclay increased 9.1 % of tensile strength; 70 % of elastic
modulus and decreased 49% of elongation-at-break for PP-g-MA compatibilized
blends and increased 40.8% of tensile strength; 27.3% of elastic modulus and
49% of elongation-at-break for EVA compatibilized blends. The reason for these
properties improvement could be proper dispersion and physical network consisting
of silicate layers in the polymer matrix. SAXS patterns and TEM images confirmed
that the prepared nanocomposites were exfoliated. SEM microscopic images show
droplet morphology that is indicative of incompatibility of two polymers. Oxidative
degradation of samples exposed to UV light was studied using FTIR spectroscopy.
The weight loss percentage of MA-5, EVA-3 and EVA-5 specimens after 120 days
of exposure in activated sludge resulted in 20.7, 28.4 and 37.9%, respectively. These
results indicate that biodegradation of EVA compatibilized blends is much higher with
increasing nanoclay which has improved the biodegradablility of the blends.
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چکیده
نانوکامپوزيتهاي پليپروپيلن  -نشاسته سازگارشده با  PP-g-MAيا  EVAبا مقادير  3 ،0و 5
درصد وزني از خاکرس اصالح شده کلویزیت  30Bبه روش اختالط مذاب تهيه و خواص مكانيكي،
شکلشناسي و تخريبپذيري نمونهها بررسي شد .نتايج آزمون كشش نشان داد ،با دارا بودن 5

واژههای کلیدی

درصد وزني از نانوخاکرس مقادير استحکام کششي ،مدول کشسانی و ازدياد طول تا پارگي به

خاکرس اصالحشده،

ترتيب  10/2 MPa ،15/5 MPaو  4/2%براي آميزههاي سازگارشده با  PP-g-MAو به ترتيب

زيستتخريبپذير،

درصد وزني نانوخاکرس باعث افزايش  9/1%استحکام کششي و  70%مدول کشسانی و کاهش

نانوکامپوزيت
پليپروپيلن،
نشاسته،
سازگارکننده

 7/0 MPa ،10/0 MPaو  19/4%براي آميزههاي سازگارشده با  EVAاست .همچنين ،وجود 5

 49%ازدياد طول تا پارگي آميزههاي سازگارشده با  PP-g-MAو نیز افزايش  40/8%استحکام

کششي 27/3% ،مدول کشسانی و  8%ازدياد طول تا پارگي آميزههاي سازگارشده با  EVAشد.
دليل اين بهبود خواص ،ميتواند پراکنش مناسب و تشکيل شبکه فيزيکي از اليههاي سيليکاتي در
زمينه پليمر باشد .الگوهاي پراش  SAXSو تصاوير  TEMتشکيل ساختار ورقهای را تأیيد کرد.
تصاوير ميکروسکوپي  SEMشکلشناسي قطرهاي را نشان داد که دال بر ناسازگاري اين دو پليمر

است .تخريب اکسايشي نمونهها در معرض پرتو فرابنفش با طيفسنجي  FTIRبررسي شد .درصد

افت وزن نمونههاي  MA-5 ،EVA-3و  EVA-5پس از  120روز قرارگرفتن در محيط لجن فعال به
ترتيب  28/4 ،20/7و  37/9%بهدست آمد .اين نتايج نشان ميدهد ،زيستتخريبپذيري آميزههاي

سازگار شده با  EVAبه مراتب بيشتر است و افزايش خاکرس باعث بهبود زيستتخريبپذيري
آميزهها ميشود.
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با وخيمشدن مشكل دفن زبالهها در سطح جهان ،موضوع استفاده
از پليمرهاي زيستتخريبپذير مطرح شد .براي اولين بار در سال
 Griffin ،1973استفاده از نشاسته را بهعنوان افزودني مؤثر در
زیستتخريبپذيرکردن پالستيکها مطرح کرد .وي در پژوهشهای
بعدي نشان داد ،استفاده از نشاسته ميتواند روش قابل قبولي برای
افزايش زيستتخريبپذيري پالستيکها باشد [ .]1،2نشاسته به
عنوان مادهای طبيعي ،ارزان ،تجديدپذير و زيستتخريبپذير ،نوعي
کربوهيدرات طبيعي است که از مولکولهاي پليساکاريد خطي به
نام آميلوز و مولکولهاي شاخهای آميلوپکتين تشکيل شده است.
زماني که آميزههاي پليمري حاوي نشاسته در معرض خاک قرار
ميگيرند ،ترکيبات نشاسته به عنوان جزء تجزيهپذير ،بهسادگي
بهوسیله ميکروارگانيسمها تجزيه شده و منجر به افزايش خلل و فرج
در آمیزهها ميشوند .از اينرو ،مقاومت ماتريس پالستيکي هم کم
شده و بهتدريج به ذرات کوچکتر شکسته ميشود [.]3-7
از مهمترين چالشهاي موجود در تهيه آميزههاي بر پايه نشاسته،
امتزاجناپذيري نشاسته در ماتريس پليمري است .اکثر پليمرهاي
سنتزي آبگريز هستند و از نظر ترموديناميکي با نشاسته آبدوست
امتزاجناپذيرند .بنابراين ،اختالط ساده در آنها منجر به ناسازگاري
فازها میشود .از اينرو ،استفاده از سازگارکننده براي بهبود
امتزاجپذيري بين دو فاز و بهبود پراکنش نانوذرات ميتواند راهکار
مناسبی باشد [ .]8به تازگی مطالعات گستردهاي براي تهيه آميزههاي
پليمري حاوي مقادير متنوعي از نشاسته به منظور جايگزيني آنها با
پالستيکها ،بهويژه در صنايع بستهبندي ،انجام شده است [.]9
در بررسي  Azhariو همکاران خواص مکانيکي آميزههاي
 PP/TPSبا افزايش محتواي نشاسته به شکل تصاعدي کاهش يافت
[ Marcelo .]10و همکاران آميزههاي  PP/TPSرا با دو نوع عامل
کمکاکسنده (کلسيم استئارات و منيزيم استئارات) و بدون آن تهيه
کردند .در اين بررسي با افزايش سطح نشاسته مقادير استحکام
کششي ،مدول يانگ و درصد ازدياد طول تا پارگي کاهش يافت.
افزايش شاخص جريان مذاب ( )MFIدر آميزههاي  PP/TPSMgSt.پس
از قرارگرفتن در دماهاي زیاد ،نشاندهنده کاتاليزشدن تخريب گرمايي
است .اين در حالي است که کلسيم استئارات نتوانست تخريب
گرمايي آميزهها را کاتاليز کند .براي آميزههاي  PP/TPS ،PP/TPSCaStو
يو
 PP/TPSMgSt.مشاهده شد ،با افزايش مقدار نشاسته خواص مکانيک 
 MFIکاهش مييابد [ Rosa .]11و همکاران آميزههاي  HDPEو
 PPبازيافتي را با  TPSتهيه کردند .خواص مکانيکي ،شکلشناسی و
شاخص جريان مذاب آميزهها بررسي و مشاهده شد ،با افزايش مقدار

نشاسته خواص مکانيکي و  MFIکاهش مييابد .تصاوير  SEMنشان
داد ،در ترکيب نشاسته با پلياولفينها جدايي بين فازها و ازهمپاشيدگي
گرانولهاي نشاسته از یکديگر رخ ميدهد [ Kim .]12و همکاران
نانوکامپوزيتهاي پليپروپيلن  -مستربچ نشاسته  -مونتموريلونيت
اصالح شده را با مقادیر  5 ،3 ،1و  7درصد وزني از نانوخاکرس به
کمک فرايند اختالط مذاب تهيه کردند .الگوهاي پراش  XRDنشان
داد ،با افزايش سازگارکننده  PP-g-MAتغيير چنداني در فواصل بين
اليههاي سيليکاتي ايجاد نميشود .اما ،باعث افزايش قطبيت ماتريس و
بهترشدن پراکنش سيليکات ميشود .همچنين ،قطبيت نشاسته عاملی
مهم در پراکنش سيليکات در ماتريس است [.]13
 Hamdanو همکاران از تجزیه گرمایی  -ديناميکي برای بررسي
رفتار امتزاجپذيري آميزههاي  - PPنشاسته استفاده کردند .در اين
بررسيها E´ ،و  tanδبراي آميزههاي با درصد نشاسته  10تا 33
درصد وزني بدون تغيير ماند ،درحاليکه مقادیر آنها براي آميزه 50
درصد افزايش نشان داد .با ازدیاد مقدار نشاسته شدت پيک پهن
 250-350°Cکه مربوط به آميلوز است ،بيشتر ميشود .افزايش
محتواي آميلوز پراکنش ذرات نشاسته را در ماتريس  PPبهبود
ميبخشد و باعث افزايش امتزاجپذيري ميشود .در اين بررسي،
فرمولبندی بهينه در تهيه آميزههاي  - PPنشاسته ،آميزه حاوي 50
درصد نشاسته بود .همچنين ،نتايج افت خواص مکانيکي آميزهها با
افزايش مقدار نشاسته ،کاملنشدن ذوب گرانولهاي نشاسته را در
ماتريس  PPکه باعث جدايي فاز و تشکيل مخلوط دوفازي ناهمگن
شده بود ،نشان داد [.]14
 Tangو همکاران بهطور موفقيتآميزي از نشاسته ذرت و
نانوخاکرس مونتموريلونيت به کمک فرايند اختالط مذاب اکستروژن
نانوکامپوزيتهاي زيستتخريبپذير تهيه کردند .ساختار و شکلشناسی
نانوکامپوزيتها بهوسيله پراش پرتو Xو( )XRDو ميکروسکوپ
الکتروني عبوري ( )TEMشناسايي شد [ .]15به تازگی پژوهشهای
گستردهاي درباره نانوکامپوزيتهاي برپايه نشاسته در حال انجام است
که نشان ميدهد ،مقدار تخريب با مقدار نانوخاکرس و همچنين با
مقدار نشاسته موجود در آميزه متناسب است [.]16
در اين پژوهش ،از يک سازگارکننده واکنشي ( )PP-g-MAو يک
سازگارکننده غيرواکنشي ( )EVAاستفاده شد .قابليت تشکيل پیوند
استري و هيدروژني بين گروههاي عاملي انيدريدي از سازگارکننده و
هيدروکسيل از نشاسته و همچنين سازگاري مناسب بين زنجيرهاي
 PPپیوندشده و فاز  ،PPداليل استفاده از  PP-g-MAبه عنوان
سازگارکننده است .دليل استفاده از  EVAهم قابليت تشکيل پيوند
هيدروژني بين گروههاي عاملي کربوکسيل سازگارکننده و هيدروکسيل
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نشاسته و همچنين سازگاري نسبي بين زنجير اولفيني  EVAو فاز PP

است .نتايج پژوهش  Tessierو همکاران باعث شد ،از سازگارکننده
به مقدار  6درصد وزني استفاده شود تا افزون بر اثر سازگارکنندگي ،با
افزايش قطبيت ماتريس پليمري پراکنش ذرات نانوخاکرس را بهبود
بخشد [ .]۱۷در پژوهش حاضر ،نانوکامپوزيتهاي پليپروپيلن-
نشاسته  -نانوخاکرس ( )PP/starch/nanoclayبا استفاده از دو
نوع سازگارکننده تهيه شدند .سپس ،اثر نوع سازگارکننده و مقدار
نانوخاکرس بر خواص مکانيکي و زيستتخريبپذيري آميزهها در
محيط لجن فعال ،که روش جديدي براي زيستتخريبپذيري است،
بررسي شد.

تجربی
مواد

مواد استفاده شده در اين پژوهش شامل هوموپليمر پليپروپيلن نوع
 PP570Pمحصول شرکت  SABICبا شاخص جریان مذاب ()MFI
برابر  8 g /10minنشاسته ذرت توليد شرکت گلوکوزان (ايران)،
گليسرول خوراکي توليد آزمایشگاه دکتر مجللي ،نانوخاکرس با نام
تجاري کلویزیت 30Bو(T(Cloisite 30Bمحصول شرکت Southern
 Clayآمريکا EVA ،به عنوان سازگارکننده نوع  VS430توليد كشور
چين با  18درصد وينيل استات در کوپليمر و  PP-g-MAنيز به
عنوان سازگارکننده تهيه شده از شرکت کرانگين (ايران) با  1/7درصد
مالئيک انيدريد است.
دستگاهها و روشها

براي تهيه آميزهها از اکسترودر دوپيچی همسوگرد  Brabenderساخت
آلمان داراي  6المان گرمایی با  L/Dبرابر ،۴۰مجهز به سامانه
خوراکدهي هوشمند و گرانولساز رشتهاي استفاده شد .فرايند
آميزهسازي هم با نیمرخ دمايي  140°Cتا  ،170°Cسرعت پیچ
 120 rpmو داي ورقهاي انجام شد.
اندازهگيري خواص مکانيکي نمونهها به وسیله دستگاه Universal
 Testing Machineمطابق استاندارد فيلم و ورق ( )ASTM-D882با
سرعت کشش  25 mm/minو  3نمونه از هر آميزه انجام شد .دستگاه
پراش پرتو  Xبا زاویه کوچک ( )SAXSمدل Hecus S3-MICROpix
در محدوده  2θبرابر  ،0-10°ولتاژ  ،۵۰ kVجريان  ۱ mAو طول
موج  1/542 Åبراي بررسي ساختار نانوذرات استفاده شد.
براي مشاهده نحوه توزيع نانوخاکرس و شکل نهايي قرارگيري
142

صفحات در فاز پيوسته ،نمونهها به وسيله دستگاه برش  Ultra Microtomeبا
نام تجاري  Reichert OMU3ساخت اتريش به ضخامت  80 nmدر
دماي  - 50°Cبرش داده شدند .سپس اين نمونهها ،به کمک دستگاه
 TEMمدل  EM208Sساخت شرکت  Philipsهلند با ولتاژ ۱۰۰ kV
تصويربرداري شدند.
براي بررسي شکلشناسی آميزهها ،پس از شکستن نمونهها در
نيتروژن مايع به کمک ميکروسکوپ الکتروني پويشي ( )SEMمدل
 Tescan VEGA-Õاز سطح شکست نمونهها تصويربرداري شد .در
ال با اليه نازکي (معموالً
اين روش ،الکترونها به سطح نمونه که قب ً
طال) به ضخامت حدود  100-500 Åپوشش داده شدهاند ،برخورد
ميکنند .اين الکترونها موجب رهاشدن الکترونهاي ثانوي از سطح
نمونه ميشوند که در برخورد صفحه فسفرسانس تصويري از سطح
نمونه و پستي بلنديهاي آن مشخص ميشود .دستگاه تابش فرابنفش
 QUV accelerated weathering testerبراي بررسي تخريب نمونهها
در اثر تابش پرتو فرابنفش بهکار گرفته شد .آزمون مقاومت در برابر
شرايط جوي  QUV/sprayمطابق استاندارد  ASTM G154-06در
چرخه تابش المپ  Aفلوئورسنت  UVبا طول موج  ۳۴۰ nmبا شدت
تابش  ۸۹/۰ W/m2به مدت  48 hدر دماي  60°Cو رطوبت 100%
انجام شد .از نمونهها پیش و پس از اين آزمون طيف  FTIRتهیه و
تغييرات ساختاري ايجاد شده بررسي شد .مدل دستگاه طيفسنج
استفاده شده  Equinox 55 Brukerساخت آلمان بود.
و

تهيه آميزهها

ابتدا نشاسته خشک شده و گليسرول به نسبت وزني  3:1از
نشاسته به گلیسرول با هم مخلوط شدند .نانوکامپوزيتهاي - PP
نشاسته ( )50/50با مقادير  ۳ ،۰و  ۵درصد وزني از نانوخاکرس و
 6درصد وزني از سازگارکنندههاي  PP-g-MAو  ،EVAبهوسیله
اکسترودر همسوگرد برابندر با نیمرخ دمايي  140°Cتا ،170°C
سرعت پیچ  120 rpmو داي ورقهاي تهیه شدند .فرمولبندیهاي
تهيه شده در جدول  1به همراه عالمت اختصاري آنها آمده است.
بررسي زيستتخريبپذيري در محيط لجن فعال

براي انجام اين آزمون ،از هر نمونه 5 ،قطعه با ابعاد  ۳×۱ cmبريدهو
با يک ترازوي حساس با دقت  0/0001وزن شد .اين نمونهها به
داخل آکواريوم حاوي لجن فعال منتقل شدند .پس از دورههاي زماني
مشخص ،از هر نمونه يک قطعه برداشتهشد و پس از شستوشو با
آب مقطر ،داخل گرمخانه با دماي  70°Cبه مدت  2 hقرار دادهشد.
نمونهها پس از خشک شدن وزنشدند.
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جدول  - 1فرم ولبندیهاي تهيه شده به همراه عالمت اختصاري نمونه.
کد نمونه

ترکیب اجزا

A

)PP-starch (50/50

EVA-0

PP-starch (50/50) + 6% EVA

EVA-3

PP- starch (50/50) + 6% EVA+ 3% nanoclay

EVA-5

PP- starch (50/50) + 6% EVA+ 5% nanoclay

MA-0

PP- starch (50/50) + 6% PP-g-MA

MA-3

PP- starch (50/50) + 6% PP-g-MA+ 3% nanoclay

MA-5

PP- starch (50/50) + 6% PP-g-MA+ 5% nanoclay

شکل  - 1نمودار تنش  -کرنش آميزههاي سازگارشده با

نتایج و بحث
اثر مقدار خاکرس و نوع سازگارکننده بر خواص مکانيکي

نتايج بهدست آمده براي خواص مکانيکي مطابق استاندارد فيلم و
ورق ( )ASTM-D882در جدول  2و شکلهاي  1و  2آمده است.
همانطور که مشاهده ميشود ،در مقادير يکسان از نانوخاکرس
آميزههاي سازگارشده با  PP-g-MAاستحکام و مدول بيشتری دارند،
اما ازدياد طول تا پارگی کمتري را نشان ميدهند .در  5درصد وزني از
نانوخاکرس مقادير استحکام کششي ،مدول کشسانی و ازدياد طول
تا پارگي به ترتيب  10/2 MPa ،15/5 MPaو  4/2%براي آميزههاي
سازگارشده با  PP-g-MAو بهترتيب  7/0 MPa ،10/0 MPaو 19/4%
براي آميزههاي سازگارشده با  EVAبهدست آمد .احتماالً واکنشهاي
شيميايي استريشدن و همچنين پيوندهاي هيدروژني بين گروههاي
هيدروکسيل نشاسته و مالئيک انيدريد سازگارکننده باعث بهترشدن
امتزاجپذيري و بهبود خواص مکانيکي ميشود [.]18
در سازگارکننده  ،EVAپيوندهاي هيدروژني بين گروههاي
هيدروکسيل نشاسته و کربونيل سازگارکننده و برهمکنشهاي
واندروالسي بين زنجيرهاي پليپروپيلني و زنجير اولفيني  EVAباعث
بهبود سازگاري ميشود .همچنين صرفنظر از نوع سازگارکننده ،با
افزايش مقدار نانوخاکرس مقادير استحکام کششي و مدول کشسانی

EVA

بيشتر شده است.
وجود  5درصد وزني نانوخاکرس باعث افزايش  9/1%استحکام
کششي و  70%مدول کشسانی و کاهش  49%ازدياد طول تا پارگي
در آميزههاي سازگارشده با  PP-g-MAو افزايش  40/8%استحکام
کششي 27/3% ،مدول کشسانی و  8%ازدياد طول تا پارگي در
آميزههاي سازگارشده با  EVAشده است .دليل بهبود اين خواص،
پراکنش مناسب و تشکيل شبکه فيزيکي اليههاي سيليکاتي در
زمينه پليمر است [ .]۱۹کاهش مقادير ازدياد طول تا پارگي هم
احتماالً ناشي از نبود برهمکنش بين زنجيرهاي پليمري و اليههاي
سيليکاتي است .همچنين با توجه به نتايج ،خواص مکانيکی آميزه
سازگارنشده از هر دو آميزه سازگارشده کمتر است .مقايسه نتايج
نشان ميدهد ،با وجود سازگارکننده  EVAاستحکام کششي و درصد
ازدياد طول تا پارگي افزايش ،ولي مدول آميزهها کاهش يافته است.
در واقع EVA ،عالوه بر اثر سازگارکنندگي باعث نرمشدن و
کاهش مدول آميزهها شده است .اين سازگارکننده اثر بيشتري
بر افزايش ازدياد طول تا پارگي داشته است .وجود سازگارکننده
 PP-g-MAموجب افزايش خواص مکانيکي شده ،اما اثر آن بر
افزايش استحکام کششي بسيار مشهودتر است .افزون بر اين ،وجود
گليسرول در آميزهها به عنوان نرمکننده نشاسته ،ميتواند باعث افت
مدول و استحکام آميزهها شود.

جدول - 2خواص مکانيکي آميزههاي با ترکيب درصدهاي مختلف از نانوخاکرس در مجاورت دو نوع سازگارکننده.
مشخصه

A

EVA-0

MA-0

EVA-3

MA-3

EVA-5

MA-5

استحکام کششی )(MPa

)6/7(±0/2

)7/1(±0/3

)14/2(±0/1

)8/9(±0/2

)14/9(±0/1

)10/0(±0/2

)15/5(±0/3

مدول یانگ )(MPa

)5/7(±0/3

)5/5(±0/6

)6/0(±0/3

)6/1(±0/2

)7/4(±0/2

)7/0(±0/3

)10/2(±0/1

ازدیاد طول تا پارگی )(%

)6/3 (±0/3

)17/9(±0/2

)8/2(±0/1

)22/2(±0/7

)4/8(±0/3

)19/4(±0/6

)4/2(±0/4
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شکل  - 2نمودار تنش  -کرنش آميزههاي سازگار شده با .PP-g-MA

الگوهاي پراش پرتو Xو()SAXS

شکل  3الگوهاي  SAXSمربوط به نانوذرات کلویزیت  30Bو
نانوکامپوزيتها را در محدوده  2θبرابر  0-8°نشان ميدهد .در اين
پژوهش ،رفتار تبلور در 2θهاي بزرگتر بررسي نشده است .همانطور
که مشاهده ميشود ،پيک واپاشي مربوط به نانوخاکرس در MA-3
محو شده است که نشاندهنده ورقهایشدن نانوذرات است.
عوامل مؤثر بر جدايش صفحات ميتواند تنشهاي برشي
در طول فرايند اختالط ،نفوذ زنجيرهاي پليمري و احتماالً نفوذ
مولکولهاي گليسرول آزاد بين اليههاي سيليکاتي باشند [.]۲0،21
افزایش مقدار خاکرس در زمينه پليمري ممکن است ،باعث افزايش
تجمع نانوذرات و کاهش مقدار جدايش صفحات از يکديگر شود.
پيک واپاشي در حدود  )d = 3/08 nm( 2θبرابر˚ 2/87مربوط به
نانوکامپوزيت  EVA-5نشاندهنده بیناليهايشدن نانوذرات خاکرس
است که احتماال افزايش مقدار نانوخاکرس در بستر پليمر ،باعث
تجمع نانوذرات و مانع از ورقهايشدن کامل شده است .بنابراين،

شکل  - 3الگوهاي  SAXSخاکرس و نانوکامپوزيتهاي تهيه شده
در مجاورت سازگارکنندههاي  EVAو .PP-g-MA
144

ساختار  EVA-5احتماال مخلوطي از ساختارهاي بیناليهاي و ورقهاي
بوده است .در نانوکامپوزيت  MA-5هم نشانههايي از بیناليهاي شدن
بخشي از اليههاي سيليکاتي ديده ميشود .در الگوهاي پراش پرتو X
برای ذرات نانوخاکرس با افزايش فاصله اليههاي سيليکاتي پيک
واپاشي به سمت 2θهاي کوچکتر جابهجا ميشود و با جدايش کامل
صفحات از يکديگر پيک واپاشي حذف ميشود [.]۲2،23
 Laiو همکاران اثر سازگارکننده  PP-g-MAرا بر بازشدن اليههاي
سيليکاتي بررسي کردند .برای نانوکامپوزيت ()6 phrوPP/Clay
فواصل اليههاي سيليکاتي از الگوهاي پراکنش  2/60nmمحاسبه
شد .درحاليکه با وجود سازگارکننده ،فواصل اليههاي سيليکاتي به
 2/80nmافزايش مییابد [.]24
.

.

تصاوير TEM

در شکل  ،4تصاوير  TEMمربوط به نانوکامپوزيت  EVA-5آمده
است .با تصاوير  TEMپراکنش مناسب ذرات نانوخاکرس ،بیناليهاي

شکل  - 4تصاوير  TEMمربوط به نانوکامپوزيت .EVA-5
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شدنو ورقهاي شدن صفحات سيليکاتي را ميتوان بهوضوح بررسي
کرد .همانطور که مشاهده ميشود ،در نانوکامپوزيت  EVA-5ساختار
بیناليهاي  -ورقهاي تشکيل شده است.
تصاوير SEM

شکل  5تصاوير  SEMاز سطح شکست آميزهها در دو بزرگنمايي
مختلف است .تصاوير نشان ميدهد ،ذرات نشاسته زیر پوشش ماتريس
پليمري قرار نگرفته و از آن بيرون کشيده شدهاند .اين اثر ناشي از
برهمکنش بسيار ضعيف مولکولهای نشاسته و  PPاست .شکلشناسي
قطرهاي و وجود فاصله در سطح مشترک بين دو فاز نيز نشانگر
ضعيفبودن چسبندگي بينسطحي است که ميتواند باعث افت خواص
مکانيکي شود [ .]14با توجه به تصاوير  ،SEMدر نبود سازگارکننده
(آميزه  )Aتجمع ذرات نشاسته مشاهده میشود .ناصافبودن سطح
مشترک بين فازها در تصاوير مربوط به آميزههای  EVA-0و  MA-0نيز
دليلی بر عملکرد مؤثر سازگارکننده  PP-g-MAنسبت به  EVAاست.

جدول  -3مقادير پيکهاي  FTIRبه همراه شیوههای ارتعاش ،گروه
عاملي و عدد موجي.
عدد موجي()cm-1
گروه عاملي
شیوه ارتعاش
کششي نامتقارن
کششي نامتقارن
خمشي نامتقارن
خمشي متقارن
کششي
کششي
کششي

- CH2
و

- CH3
و

- CH3
و

- CH3
و

C=O

 C=Oاستری
-OH

۲۹۱۹
۲۹۶۶
۱۴۵۷
۱۳۵۷
۱۶۴۰
۱۷۰۰ -۱۷۳۰
۳۱۰۰-۳۶۰۰

سازگارکنندهها در سطح مشترک بين فاز ماتريس و فاز پراکنده قرار
ميگيرند و بين اين دو چسبندگي ايجاد ميکنند .نقش سازگارکنندهها
کاهش اندازه ذرات فاز پراکنده شده ،کاهش کشش سطحي ،افزايش
چسبندگي سطحي و پايداري فاز پراکنده است [ .]۶سازگارکننده
زماني بهترين عملکرد را دارد که در سطح مشترک بين دو فاز قرار
گيرد و باعث بهبود برهمکنش بين فازها شود.
بررسي اثر پرتو فرابنفش بر آميزهها با طیفسنجی FTIR

شکل  -5تصاوير  SEMحاصل از سطح شکست آميزهها.

براي بررسي تخريب نمونههاي  EVA-3 ،EVA-5و  MA-5در معرض
پرتو  ،UVاز طيفسنجي  FTIRاستفاده شد .در جدول  3گروههاي
عاملي ارتعاشکننده ،عدد موجي و شیوههای ارتعاش و در شکل6
نيز طيفهاي  FTIRنمونهها پیش و پس از  48 hعملآوری در
معرض تابش پرتو فرابنفش آمده است [ .]25با توجه به نتايج
حاصل از طيفسنجي ،پيک جذبي ارتعاشي در عدد موجي
 1730 cm-1مربوط به گروههاي کربوکسيل  EVAاست که در طيف
 FTIRنمونههاي  EVA-3و  EVA-5قابل مشاهده است .همچنين،
پيک جذبي در عدد موجي  1700 cm-1براي نمونه  MA-5احتماالً
مربوط به گروههاي کربوکسيل حاصل از واکنش استري بين مالئيک
انيدريد سازگارکننده و هيدروکسيل نشاسته است.
ظاهرشدن پيک جذبي مربوط به گروههاي کربونيل در محدوده
 1640 cm-1پس از عملآوری در معرض تابش پرتو فرابنفش دليلي
بر اکسايش و تخريب نوري نمونههاست .هنگامي که نمونهها در
معرض تابش پرتو فرابنفش قرار ميگيرند ،در اثر جذب تابش پرتو
فرابنفش راديکالهاي آزاد روي کربن نوع سوم تشکيل ميشود ،اين
راديکالها با اکسيژن وارد واکنش ميشوند و به دنبال آن زنجيرها
ميشکنند .با واکنشهاي اکسايش پيدرپي ،آلدهيدها و کربوکسيليک
اسيدها تشکيل ميشوند [.]۲۶
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جدول  - 5درصد افت وزن نمونهها پس از هر دوره زماني مشخص شده
در آزمون زيستتخريبپذيري در لجن فعال.
افت وزن نمونهها ()%

نمونه

دو هفته اول

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

ماه چهارم

3/8
2/7
2/0

7/9
9/9
5/8

15/2
21/0
13/5

24/0
32/9
15/5

28/4
37/9
20/7

EVA-3
EVA-5
MA-5

اثر نانوخاکرس و نوع سازگارکننده بر زيستتخريبپذيري در
محيط لجن فعال

شکل  - 6طيف  FTIRنانوکامپوزيتها پیش و پس ازعملآوری در
معرض پرتو فرابنفش.

نتايج آزمون زيستتخريبپذيري نمونهها در جدولهای  4و  5و
شکل  7آمده است .مقايسه مقدار زيستتخريبپذيري نمونهها پس
از هر دوره زماني مشخص نشان ميدهد ،زيستتخريبپذيري
نمونههاي سازگارشده با  EVAدر مقايسه با  PP-g-MAبيشتر است.
همچنين ،نتايج نشاندهنده زيستتخريبپذيری بیشتر نمونهها
با افزايش مقدار خاکرس است .به عنوان مثال ،مقدار افت وزن
نمونههاي  MA-3 ،EVA-5و  EVA-5پس از  120روز قرارگرفتن
در محيط لجن فعال به ترتيب  28/4 ،20/7و  37/9درصد نتيجه
شد .همانطور که ديده ميشود ،در اين مدت ،مقدار افت وزن آميزه
 EVA-5نسبت به  MA-5حدود  17%و نسبت به آميزه  EVA-3حدود
 9%بيشتر است که نشاندهنده اثر سازگارکننده و خاکرس بر شدت
زيستتخريبپذيري است.
بهطورکلي ،پليمرهاي طبيعي در سامانههاي زیستی بهوسيله
آبکافت و به دنبال آن اکسايش تخريب ميشوند [ .]27در اين محيط
ميکروارگانيسمها با ترشح آنزيم ،تخريب ماتريس نشاسته  -پليمر
به الکل و اسيدهاي آلي را کاتاليز ميکنند [ .]28بيشتربودن سرعت
تخريب آميزهها با مقدار خاکرس بيشتر هم ،احتماالً به علت وجود
موقعیتهاي اسيدي لوئيس ناشي از آلومينيم ( )Al+3است که باعث

جدول  - 4اندازهگيري وزن نمونهها در هر دوره زماني مشخص شده در آزمون زيستتخريبپذيري در لجن فعال.
نمونه

وزن نمونهها ()g
دو هفته اول

ماه دوم

ماه اول

ماه سوم

ماه چهارم

EVA-3

0/2501

0/2406

0/2365

0/2179

0/2290

0/1943

0/2665

0/2025

0/2211

0/1583

EVA-5

0/1724

0/1677

0/1662

0/1498

0/1683

0/1329

0/1628

0/1091

0/1671

0/1037

MA-5

0/1483

0/1454

0/1613

0/1519

0/1906

0/1648

0/1852

0/1565

0/1723

0/1366
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خواص مکانیکی و زیست تخریبپذیری آمیختههای پلیپروپیلن  -نشاسته تقویتشده ...

شکل  -7تغییرات درصد افت وزن نمونهها بر حسب زمان در آزمون
زيستتخريبپذيري در لجن فعال.
کاتاليزشدن فرايند آبکافت ميشود [ .]16وجود نانوذرات باعث
افزايش قطبيت ماتريس و جذب آب ميشود که قابليت تخريب
آبکافتي نشاسته را افزايش ميدهد .اما سازوکار اثر سازگارکننده بر
زيستتخريبپذيري نمونهها ،هنوز معلوم نيست.

نتیجهگیری
مقايسه خواص مكانيكي نانوكامپوزيتها نشان داد ،مقادير استحكام

كششي ،مدول يانگ و درصد ازدياد طول تا پارگي نانوكامپوزيتهاي
سازگارشده با  PP-g-MAبيشتر از نانوكامپوزيتهاي سازگارشده
با  EVAاست .همچنين ،نانوكامپوزيتهاي سازگارشده با EVA
انعطافپذيري بيشتري نسبت به نانوكامپوزيتهاي سازگارشده با
 PP-g-MAنشان دادند.
در واقع EVA ،افزون بر بهبود سازگاري مانند نرمكننده عمل
میکند و باعث نرمترشدن نانوكامپوزيتها میشود .همچنين،
با الگوهاي پراش  SAXSو تصاوير  TEMتشكيل ساختار
ورقهای تأييد شد .تصاوير  SEMسطح مشترک بين دو فاز پليپروپيلنو
نشاسته را در مجاورت  PP-g-MAناصافتر نشان داد .بنابراين،
سازگارکننده  PP-g-MAعملکرد مناسبتري نسبت به  EVAداشته
است .بررسي زيستتخريبپذيري اين آميزهها در محيط لجن فعال
در مدت زمان  4ماه نشان داد ،زيستتخريبپذيري نانوكامپوزيتهاي
سازگارشده با  EVAبهمراتب بيشتر از نانوكامپوزيتهاي سازگارشده
با  PP-g-MAاست.
همچنين ،نانوذرات اثر کاتاليزوري بر زيستتخريبپذيري
نمونهها دارند .مقدار تخريب و افت وزن نمونههاي حاوي  5درصد
نانوخاکرس از نمونههاي حاوي  3درصد نانوخاکرس بيشتر
است .نتيجه كلي اينكه ،نانوكامپوزيتهاي سازگارشده با EVA
زيستتخريبپذيرترند و نانوكامپوزيتهاي سازگارشده با PP-g-MA
خواص مكانيكي بهتري دارند.
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