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leic acid was used as a hydrophobic agent to modify cellulose nanofiber
(CNF) and the reaction time and fatty acid content were tested in relation
to the hydrophilic properties of the products as well as the physicochemical
properties of CNF. It was found that the degree of substitution (DS) increased by
extending the reaction time though the fatty acid content had no effect on hydrophobicity
of CNF. The success of the esterification reaction was confirmed by Fourier transform
infrared spectroscopy. Higher degree of substitution led to increased contact angle of
CNF surfaces with water, which indicated the increased surface hydrophobicity of
modified CNF. The X-ray diffraction analyses showed a lowering trend in crystallinity
index and crystallite size with increases in DS value. Surface modification changed
the thermal stability of CNF by lowering the degradation temperature from 290.8°C
for unmodified cellulose to 195.4°C for highly esterified cellulose. Scanning electron
microscopy micrographs revealed that after esterification of CNF with oleic acid, its
filamentous shape was preserved. As a result, although the surface modification of
CNF by fatty acid increased its hydrophobicity and its ability to mix with non-polar
polymers, but it changed CNF physicochemical characteristics and weakened its
functional properties.
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چکیده
در این پژوهش ،از اولئیک اسید به عنوان مادهای آبگریزکننده برای اصالح نانوالیاف سلولوز

( )CNFاستفاده شده است و اثر زمان واکنش و غلظت اسید چرب روی خواص آبدوستی نمونههای

حاصل و همچنین اثر آن روی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی  CNFمطالعه شده است .با افزایش مدت
زمان واکنش درجه استخالف ( )DSافزایش یافت ،اما ازدیاد غلظت اسید چرب ،اثری بر افزایش

واژههای کلیدی

آبگریزی  CNFنداشت .نتایج آزمون طیفسنجی زیرقرمز ( )FTIRموفقیت واکنش استریشدن را

اصالح سطحی،

آبگریزی  CNFاصالح شده است .نتایج آزمون پراش پرتو  Xنشان داد ،با افزایش  ،DSدرجه

نانوالیاف سلولوز،
اولئیک اسید،
ویژگیهای آبدوستی،
خواص کاربردی

تأیید کرد .با افزایش  ،DSزاویه تماس سطح نمونهها با آب افزایش یافت که نشاندهنده افزایش

بلورینگی و اندازه بلورها کاهش مییابد که نشاندهنده تخریب ساختار بلوری  CNFدر اثر واکنش
با اولئیک اسید است .اصالح سطحی  ،CNFپایداری گرمایی آن را کاهش داد و دمای تجزیه گرمایی

را از  291˚Cبرای سلولوز طبیعی به  195 ˚Cبرای  CNFدارای بیشترین  DSکاهش داد .تصاویر

میکروسکوپ الکترونی پویشی ( )SEMنشان داد ،استریشدن با اولئیک اسید ،در ساختار رشتهای

ف تغییر قابل توجهی ایجاد نمیکند .بنابراین ،اصالح سطحی  CNFبا اسید چرب هرچند باعث
نانوالیا 

افزایش آبگریزی و امتزاجپذیری آن با پلیمرهای غیرقطبی میشود ،اما خواص فیزیکوشیمیایی آن
را تغییر داده و باعث تضعیف خواص کاربردی آن نیز میشود.
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طی سالهای اخیر ،استفاده از نانوتقویتکنندهها و تولید پالستیکهای
نانوکامپوزیتی مورد توجه پژوهشگران صنعت بستهبندی قرار گرفته
است [ .]1نانوکامپوزيتها ،مواد دوفازی هستند که يکی از فازها
حداقل در يک بعد ،اندازه نانو دارد ( )1 -100 nmو در يک ماتريس
پليمری پراکنده شده است [.]1،2
برای تولید نانوکامپوزیتها از نانوتقویتکنندههای آلی و معدنی
مختلفی میتوان استفاده کرد .از مهمترین و پرکاربردترین نانومواد
در کارهای پژوهشی ،نانوالیاف سلولوز ( )CNFاست که به دلیل
دسترسی آسان ،قیمت مناسب ،ماهیت طبیعی و زیستتخریبپذیری،
مطالعات روی استفاده از آن در تولید نانوکامپوزیتها روز به روز در
حال گسترش است [.]3
 CNFپایداری شیمیایی و گرمایی زیادی در مقایسه با سایر
نانوذرات آلی (مانند نانوبلورهای نشاسته و نانوکیتوسان) دارد [.]4
این سلولوز در مقایسه با سایر نانوتقویتکنندهها (نظیر نانوخاکرس)
زیستتخریبپذیر بوده و دارای چگالی کمتری است .استفاده از
نانوالیاف سلولوزی به عنوان پرکننده باعث افزایش قابل توجه
استحکام و سفتی پلیمر میشود و افزون بر این ،کاهش وزن شبکه
نانوکامپوزیت را نیز به همراه دارد [.]2
استفاده از  CNFدر نانوکامپوزیتها اساس ًا به ماتریسهای پلیمری
آبدوست محدود میشود که دلیل آن خاصیت آبدوستی سطحی
نانوالیاف است .زمانی که حالل یا پلیمرهای آبگریز جایگزین انواع
آبدوست میشوند ،رشتههای سلولوز باید اصالحشده و با ماتریس یا
پلیمر آبگریز سازگار شوند [.]5-7
اصالح سطحی  CNFمیتواند به روش همگن یا ناهمگن انجام
شود .در اصالح به روش همگن ،از حاللی استفاده میشود که
قابلیت انحالل سلولوز را داشته باشد .این مسئله باعث تجزیه ساختار
تجمعیافته درشتمولکول سلولوز میشود و دسترسی به گروههای
هیدروکسیل سطح زنجیرهای آن را آسان میکند .بنابراین ،درجه
استخالف ( )degree of substitution, SDدر سلولوز اصالحشده با
روش همگن بیشتر از روش ناهمگن است .مهمترین عیب این روش،
انحاللپذیری کم سلولوز در بیشتر حاللهای آلی است که باعث
پیچیدگی تعیین سامانههای حالل و در نتیجه هزینه زیاد این روش
میشود .زمانی که دستیابی به درجه استخالف کم مدنظر باشد،
اصالح در شرایط ناهمگن انجام میشود .در این حالت ،سلولوز در
حالت منسجم و سفت یا متورم شده وجود دارد و ساختار طبیعی آن
بیشتر از حالت همگن حفظ میشود .این بدان معنی است که اصالح
بهطور عمده در سطح تودههای بزرگ سلولوز رخ میدهد و در نتیجه

درجه استخالف کم میشود [.]8
روشهای مختلفی برای اصالح سطحی  CNFپیشنهاد شده و
مطالعات متعددی در زمینه هریک از آنها انجام شده است .استریشدن
[ ،]9سیلیلدارکردن [ ]10 ،11و استیلدارکردن [ ]12، 13متداولترین
روشهای استفاده شده برای اصالح سطحی  CNFاست .از ترکیباتی
که به عنوان ماده مورد استفاده برای آبگریزکردن الیاف سلولوز مطرح
شدهاند ،اسیدهای چرب بلندزنجیرند .این مواد به دلیل داشتن ماهیت
طبیعی ،در خاصیت زیستتخریبپذیری  CNFخللی ایجاد نمیکنند.
همچنین ،در حالت استفاده از نانوکامپوزیت پلیمری حاوی این نوع
نانوذرات برای بستهبندی مواد غذایی و در حالت امکان مهاجرت
آن به داخل ماده غذایی ،مشکلی برای سالمتی مصرفکننده ایجاد
نمیشود [ .]14اسیدهای چرب با پیوندهای کوواالنسی به وسیله
واکنش استریشدن به سطح رشتههای سلولوز متصل میشوند.
گزارشهای معدودی درباره اصالح سطحی نانوالیاف حاصل از
منابع سلولوزی مختلف با اسیدهای چرب وجود دارد [.]8 ، 15-19
 Uschanovو همکاران [ ]8از انواع مختلف اسیدهای چرب برای
اصالح  CNFاستفاده کردند .نتایج نشان داد ،با افزایش طول زنجیر
اسید چرب ،درجه استخالف کاهش مییابد .همچنین ،با افزایش
تعداد پیوندهای دوگانه در ساختار اسید چرب ،درجه استخالف
کمتر میشود Friere .و همکاران [ ]15اثر شرایط واکنش (زمان
واکنش ،طول اسید چرب و نوع حالل) را بر سرعت استریشدن و
خواص  CNFبررسی کردند .اثر سایر عوامل مانند نوع اسید چرب
(اشباع یا غیراشباع بودن) نیز بررسی شده است [ .]18با وجود این،
غلظت واکنشگرها نیز میتواند روی روند انجام واکنش مؤثر باشد،
درحالیکه هیچ مطالعهای در این زمینه انجام نشده است.
طبق بررسیهای انجام شده ،اثر این نوع اصالح روی  CNFحاصل
از چوب تاکنون بررسی نشده است .این نوع  CNFبیشترین نسبت
طول به قطر و کمترین مقطع عرضی را در مقایسه با سایر انواع
نانوالیاف حاصل از سایر منابع دارد [ .]2بنابراین CNF،گزینهای مناسب
برای استفاده به عنوان نانوتقویتکننده در تولید نانوکامپوزیتهای
پلیمری بهشمار میآید .همچنین طبق بررسیهای انجام شده ،تاکنون
مطالعه مشخصی درباره اصالح سطحی نانوالیاف سلولوز حاصل از
روش ابرآسیابکردن ،انجام نشده است .اثر شرایط واکنش اصالح
سطحی از جمله غلظت واکنشگرها روی شدت انجام واکنش و
مقدار آبگریزی نانوالیاف اصالح شده نیز به تفصیل مطالعه نشده
است .در این پژوهش ،برای اولین بار نانوالیاف حاصل از چوب نرم
( )soft woodدرخت سوزنی برگ آمریکا با استفاده از اولئیک اسید
به روش ناهمگن اصالح شده و بهطور همزمان ،اثر غلظت اولئیک
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اسید و زمان واکنش روی خواص سطحی  CNFبررسی شده است.
اثر شرایط مختلف اصالح سطحی ،روی خواص فیزیکوشیمیایی
نانوالیاف سلولوز مانند مقدار بلورینگی و اندازه بلورها ،مقاومت
گرمایی ،خواص ظاهری و ویژگیهای ساختاری نیز مطالعه شده
است.

شد و واکنش به مدت زمان  1و  4 hادامه یافت .سپس CNF ،اصالح
شده ،با اتانول ،متانول و استون شستوشو داده شده و به مدت 6 h
با روش سوکسله ،اسیدهای چرب آزاد باقی مانده در آن جدا شد .در
ادامه CNF ،اصالح شده ،در دمای  60°Cبه مدت  8 hخشک شد.
جدول  1عالئم اختصاری استفاده شده را برای نمونههای مختلف
نشان میدهد.

تجربی

تعیین درجه استخالف

مواد

نانوالیاف سلولوز ( )CNFحاصل از درخت سوزنی برگ از شرکت
دانش بنیان نانونوین پلیمر ایران به حالت ژل سفیدرنگ خریداری شد.
سپس این الیاف ،بهوسیله خشککن انجمادی ساخت Shimadzu
ژاپن خشک و به پودر تبدیل شد .مهمترین خواص  CNFتهیه شده
عبارتاند از :میانگین قطر ~  ،28 nmدرجه بلورینگی ~  72%و اندازه
بلور  .4/6 nmپس از خشککردن انجمادی ،رطوبت  CNFبه 3/5%
رسید و درجه بلورینگی آن به حدود  69%کاهش یافت .مواد شیمیایی
استفاده شده برای اصالح  ،CNFپیریدین -p ،تولوئن سولفونیل کلرید
و اولئیک اسید بودند که همگی از شرکت  Sigma–Aldrichآلمان
خریداری شدند.
دستگاه ها

برای انجام آزمون پراش پرتو  Xاز پراشسنج  Brukerمدل
 D8ساخت شرکت  Karlsruheآلمان استفاده شد .برای انجام
آزمون  FTIRطیفنورسنج  Shimadzu 4100ساخت ژاپن ،آزمون
گرماوزنسنجی دستگاه  Shimadzu TGA 50ساخت ژاپن و بررسی
خواص ساختاری نانوالیاف ،میکروسکوپ الکترونی پویشی SEM
 CamScan MV2300ساخت کانادا بهکار گرفته شد.
Advance

روش ها
اصالح سطحی CNF

برای تعیین درجه استخالف ( )DSاز روش وزنسنجی استفاده شده و
 DSنمونههای مختلف از معادله ( )۱محاسبه شد [:]18
()1

 GAINدرصد افزایش  CNFپس از واکنش استریشدن است و به
کمک معادله ( )۲محاسبه میشود:
()2

GAIN =]100m3/)m1-m2([ -100

 m1و  m2وزن  CNFبرحسب گرم به ترتیب پیش و پس از واکنش
استریشدن و  m3کاهش وزن نانوالیاف پس از واکنش با پیریدین
(بدون وجود اسید چرب) است MWAGU .وزن مولکولی یک واحد
انیدروگلوکوز سلولوز ( MWACID ،)162 g/molوزن مولکولی اولئیک
اسید ( )282/74 g/molو  MWOHوزن مولکولی یک گروه هیدروکسیل
( )17 g/molاست.
اندازهگیری زاویه تماس

برای تعیین زاویه تماس ،از روش قطره چسبیده ()sessile drop
استفاده شد که روشی رایج برای تعیین خاصیت ترشوندگی سطوح
جدول  - 1شرایط واکنش اصالح  CNFبا اسید چرب و کد نمونههای
مختلف تهیه شده.

برای اصالح  CNFبا اولئیک اسید ،از سامانه حالل پیریدین -
پاراتولوئن سولفونیل کلرید استفاده شد [ 0/5 g .]20از  CNFبا  15 mLیا
 30,mLپیریدین و  3/5 gاز  TsClمخلوط شد و به مدت  1 hدر
معرض امواج فراصوت ( ،USD 4Rژاپن) قرار گرفت .به ازای هر
 0/5 gنانوالیاف ،از دو غلظت  5و  10,gاولئیک اسید (نسبت مولی
 1:1و  1:2با  )TsClاستفاده و این مقدار اولئیک اسید به آهستگی به
مخلوط مزبور اضافه شد .مخلوط حاصل ،در دمای  50 °Cقرار داده
294

GAIN ´ M WAGU
) 100 ´( M WACID − M WOH

= DS
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جامد است .با استفاده از سرنگ ،یک قطر ه آب مقطر روی سطح
نمونهها قرار داده شد .به کمک دوربین  Canon MV50با قدرت
تفکیک  6برابر ،از زاویه تماس قطره با سطح فیلم ،در لحظه پس از
قرارگرفتن روی سطح عکس گرفته شد .سپس ،برای محاسبه زاویه
تماس آب با سطح فیلمها از نرمافزار Adobe Acrobat 8 Professional
( ]21[ )2008استفاده شد .محاسبه زاویه بین خط مماس بر قطره در
نقطه تماس و خط رسم شده در راستای سطح فیلم ،زاویه تماس را
نشان میدهد .این آزمون برای هریک از نمونهها سه مرتبه تکرار شد.
آزمون طیفسنجی FTIR

حدود  2 mgاز  CNFبه روش دستی آسیاب شده و با نسبت  1:100با
 KBrمخلوط شد .مخلوط حاصل به کمک پرس به قرصی با ضخامت
حدود  1 mmتبدیل شد .در ادامه ،آزمون طیفسنجی  FTIRروی
نمونههای  CNFطبیعی و اصالح شده ،در محدوده  500 cm-1تا
 4000 cm-1انجام شد.
آزمون پراش پرتو Xو()XRD

برای انجام آزمون  XRDمولد پرتو  Xدر  40 kVو  40 mAتنظیم
شد و نمونهها در معرض پرتو  Xبا طول موج  0/154 nmقرار
گرفتند .پرتوهای بازتابشی از نمونه ،در دمای محیط و در محدوده
زاویه  ۲ θبرابر  2-40°جمعآوری و نمودار مربوط به شدت بازتابش
آنها ،رسم شد .سرعت انجام آزمون 1°/min ،و اندازه گامها 0/02°
بود .شاخص بلورینگی ( )crystallinity index , CIکه نشاندهنده
مقدار نظم آرایشی رشتههای پلیمر است ،به کمک معادله ( )۳محاسبه
شد [:]22
و

آزمون گرماوزنسنجی

آزمون گرماوزنسنجی ( )TGAبرای بررسی روند تجزیه گرمایی
نمونهها استفاده شد .آزمون زیر جو نیتروژن (با سرعت جریان mL/
 ،)50 minبا سرعت گرمادهی  10°C/minو در محدود ه دمایی 25°C
تا  700°Cانجام شد.
میکروسکوپی الکترونی پویشی

شکلشناسی نانوالیاف پیش و پس از اصالح سطحی ،به کمک
میکروسکوپ الکترونی پویشی ( )SEMبررسی شد .نمونهها پیش از
بررسی ،به مدت  30 sبه کمک پوششدهنده پاششی  Cresingtorبا
طال پوشش داده شدند .سپس ،ریزنگارهای الکترونی از نمونهها در
ولتاژ kVو 15تهیه شد.
خواص ظاهری

خواص رنگی و ظاهری نمونهها به وسیله دستگاه رنگسنج ساخته شده
در دانشکده کشاورزی ارزيابي شد .مقدار رنگ با استفاده از پارامترهاي
هانتر بر حسب روشنایی ( ،)Lقرمزي  -سبزي ( )aو زردي  -آبي
( )bبيان شد .تمام نمونهها روی صفحه سفید استانداردی (،b =1/99
 a = -0/02و  )L = 96/86بهطور یکنواخت پخش شده و پارامترهای
رنگی آن محاسبه شد .اختالف رنگ کل ( ،)ΔEشاخص زردی ( )YIو
شاخص سفیدی ( )WIنیز به کمک معادله ( )۵تا ( )۷محاسبه شد:
0.5

()5

C I(%) = [( I 002 − I a m )/I 002 ] ´ 100

()3

(L sample − L standard ) 2 + (a sample − a standard ) 2 + 
∆E = 

2

) (b sample − b standard

⋅

 I002حداکثر شدت بازتاب ورقه بلوری  002در سلولوز ( Іفراوانترین
نوع بلور در سلولوز چوب) و  Iamحداکثر شدت پراش پرتو  Xدر
ناحیه بیشکل (شدت پراش در  ۲ θبرابر  )18°است .اندازه بلورها
( )crystallinity size, CSنیز با استفاده از معادله  Scherrerمحاسبه
شد [:]22
و

()4

معین میشود و  θزاویه بازتابش است.

			

)CS = 0.9λ/(b cosθ

 λطول موج پرتو  β ،)0/154 nm( Xنصف عرض حداکثر شدت
پراش (FWHMو  )full width half maxima,که بهوسیله دستگاه
و

142/86 b
L

				
()6
		
()7

=YI

W I = 100 − (100 − L ) 2 + a 2 + b 2

دادهها طی پنج اندازهگیری از نقاط مختلف نمونههای پخش شده
روی صفحه بهدست آمد و از آنها میانگین گرفته شد.
تحلیل آماری

آزمونهای تعیین درجه استخالف ،زوایه تماس و خواص رنگی،
در سه تکرار در قالب طرح کام ً
ال تصادفی انجام شدند .تحلیل و
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ارزیابی ( )ANOVAبا استفاده از مدل خطی ( )G.L.Mنرمافزار آماری
 SPSS 16در سطح احتمال 0/05( 5%و> )Pو آزمون چنددامنهای
دانکن برای تأیید وجود اختالف بین میانگینها انجام شد.

جدول  - 2درجه استخالف و زاویه تماس آب با سطح نمونههای
 CNFاصالح شده با اولئیک اسید.
نمونه

CNF

نتایج و بحث

( DSدرجه استخالف) نمونههای  CNFاصالح شده در جدول 2
نشان داده شده است .همانطورکه مشخص است ،با ازدیاد زمان
واکنش ،شدت استریشدن بهطور معنیداری افزایش مییابد ،اما در
زمان واکنش یکسان ،شدت استریشدن و  DSنمونهها با افزایش
مقدار اولئیک اسید کاهش مییابد .بهطورکلی DS ،نمونههای اصالح
شده با  10 gاولئیک اسید کمتر از CNFهای اصالح شده با  5 gاولئیک
اسید بود .افزایش  DSبا ازدیاد مدت زمان واکنش (تا  )4 hامر مسلمی
است که در سایر منابع نیز به آن اشاره شده است [.]8،15،18،19،23
با وجود این ،تاکنون مطالعهای درباره اثر غلظت اسید چرب روی
کارایی واکنش انجام نشده است .دلیلی که میتوان برای این پدیده
پیشنهاد کرد ،احتماالً افزایش گرانروی محلول واکنش با افزایش
مقدار اولئیک اسید است که باعث کاهش اختالط مناسب و تماس
کافی بین واکنشگرها میشود .همچنین با افزایش مقدار اولئیک اسید،
امتزاجپذیری دو فاز آبدوست ( )CNFو آبگریز (اولئیک اسید) کاهش
مییابد .این موضوع نیز میتواند بر کاهش تماس کافی بین  CNFو
اولئیک اسید در غلظتهای زیاد اسید چرب کمک کند.
 Janduraو همکاران [ ]18و  Uschanovو همکاران [ ]8درباره
اصالح سطحی نانوالیاف سلولوز با اولئیک اسید ،با استفاده از روشی
مشابه با روش استفاده شده در این پژوهش ،مقادیر  DSکمتری
را گزارش کردند .این نتایج متفاوت نشان میدهد ،ماهیت و منبع
 CNFبر شدت و کارایی واکنش اصالح اثر میگذارد .هرچه درجه
بلورینگی الیاف بیشتر باشد ،ساختار آن متراکمتر و فشردهتر است.
بنابراین ،دسترسی اسیدهای چرب به گروههای هیدروکسیل کاهش
مییابد و واکنش استریشدن ،فقط به الیههای سطحی و خارجی الیاف
محدود میشود .در مقابل ،با کاهش بلورینگی و وجود درصد بیشتر از
نواحی بیشکل (مانند  CNFاستفاده شده در این پژوهش) ،واکنش
بین گروههای واکنشدهنده با سهولت بیشتری انجام شده و درنتیجه
DSهای بیشتری بهدست میآید .ازاینرو ،هرچند که خواص مکانیکی و اثر
تقویتکنندگی نانوالیاف با افزایش درجه بلورینگی افزایش مییابد،
اما این افزایش ،باعث کاهش شدت واکنش استریشدن و کاهش
296

-

0

CNF-5FA-1h

1/18 ± 0/03a

CNF-10FA-1h

1/08 ± 0/07c

CNF-5FA-4h

درجه استخالف

درجه استخالف

زاویه تماس آب ()°

CNF-10FA-4h

62/1 ± 2/31 a

1/82 ± 0/03b

79/9 ± 4/33 a

1/15 ± 0/11

66/9 ± 1/89

d

56/2 ± 1/26 a
a

حروف متفاوت نشاندهنده وجود اختالف در سطح  5%است.

کارایی اصالح  CNFنیز میشود.
زاویه تماس

جدول  2زاویه تماس آب با سطح نمونههای  CNFرا پیش و پس
از واکنش استریشدن نشان میدهد .قطرههای آب ،بهطور کامل
روی سطح  CNFطبیعی پخش شده و در واقع جذب الیاف شدند،
درحالیکه در نمونههای اصالح شده ،این مسئله مشاهده نشد.
افزایش زاویه تماس آب با سطح نمونهها ،نشاندهند ه افزایش
خاصیت آبگریزی  CNFبا افزایش زمان واکنش بود .روند تغییرات
زاویه تماس دقیق ًا مشابه با تغییرات  DSبود و افزایش مقدار اسید
چرب در واکنش ،اثر معنیداری بر خاصیت آبگریزی نمونهها نداشت.
نمونه  CNF-5FA-4hبا بیشترین  DSبیشترین زاویه تماس و آبگریزی
را نشان داد .جنوبی و همکاران [ ]24نیز با اندازهگیری زاویه تماس
نشان دادند ،استیلدارکردن  CNFحاصل از  Kenafبا استیک انیدرید
به مدت  ،4 hویژگیهای سطحی آن را از آبدوستی کامل به حالت
شدیدا ً آبگریز تبدیل میکند Ifuku .و همکاران [ ]25نیز کاهش شدید
آبدوستی نانوالیاف سلولوز باکتریایی را پس از  ۱ hواکنش با استیک
انیدرید اثبات کردند.
آزمون طیفسنجی   FTIR

نتایج آزمون  FTIRانجام واکنش استریشدن را در نمونههای اصالح شده
با اولئیک تأیید کرد ،چرا که طیف  IRنمونههای  CNFطبیعی و اصالح
شده ،تفاوتهای قابل مالحظهای با یکدیگر داشتند (شکل  .)1مقایسه
محدوده طیف  2850 cm-1تا  2950 cm-1نشان میدهد ،پیک جذب CNF
اصالح نشده ،به دو پیک جذب در حدود  2900 cm -1برای نمونههای
اصالح شده تبدیل شده است .این موضوع میتواند مربوط به وجود
گروههای متیلن (پیوندهای  )C-Hبیشتر در نمونههای عملآوری شده
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با اولئیک اسید باشد [ .]26کاهش شدت پیک در ناحیه 3400 cm-1
که مربوط به گروههای  O-Hسلولوز است ،دلیلی دیگر برای موفقیت
انجام واکنش استریشدن محسوب میشود [ .]15همانطور که در
شکل  1مشخص است ،با افزایش  ،DSجذب گروههای استر C=O
به طیفهای باالتر منتقل شده و شدت جذب برای گروههای OH
کاهش مییابد .این نتایج با گزارش  Janduraو همکاران [ ]19کام ً
ال
مطابقت دارد .نتایج آزمون  ،FTIRافزایش آبگریزی  CNFپس از
واکنش استریشدن را نیز تأیید میکند ،چرا که شدت پیک جذب در
 1500 cm-1که مربوط به مولکولهای آب جذب شده است ،بهطور
چشمگیری با افزایش مقادیر  DSکاهش مییابد [.]15
در طیف  IRنمونه  CNF-5FA-4hبا بیشترین  DSاین پیک بهطور
کامل حذف شده است .شایان ذکر است ،ظهور پیک کربونیل در
 1710 cm-1احتماالً مربوط به وجود ناخالصیهایی مانند همیسلولوز و
لیگنین در کنار الیاف سلولوز است .همانطورکه مشاهده میشود ،با
افزایش مدت زمان اصالح و کاهش این ترکیبات در  CNFنهایی،
شدت این پیک نیز کاهش مییابد .هرچند که توضیح دقیق در این
و

شکل  -۱طیف  FTIRنمونههای  CNFطبیعی و اصالح شده با
اولئیک اسید.

زمینه به مطالعات بیشتری نیاز دارد.
آزمون پراش پرتو X

شکل  2الگوهای پراش پرتو  Xنمونههای  CNFطبیعی و اصالح شده
را نشان میدهد .همانطورکه انتظار میرفت CNF ،طبیعی ،الگوی
 XRDسلولوز  Іرا نشان داد .بیشترین شدت پراش در زاویه پراش
 ۲θبرابر  22/5 ،16/3 ،14/9و ˚ 34/6مشاهده میشود که بهترتیب
مربوط به صفحههای بلوری  002 ،101¯ ،101و  040است [.]15
با افزایش زمان واکنش استریشدن ،کاهش قابل توجهی در شدت
پیکها مشاهده میشود و پیکهای مربوط به صفحههای  002و
 ،040در نمونههای  CNFاصالح شده ،به شکل عریض و پهن شده
درآمدند .همانند سایر خواص ،تغییر در ساختار بلوری  CNFدر
نتیجه استریشدن ،بستگی به شدت واکنش و مقادیر  DSدارد.
الگوی  XRDنمونه  CNF-5FA-4hکه بیشترین  DSرا دارد،
بیشترین تفاوت را با  CNFطبیعی نشان داد .از طرف دیگر ،شدت
پراش نمونهها در ناحیه بیشکل سلولوز (در حدود  ۲θبرابر ˚)18
که به نواحی با آرایشیافتگی نامنظم زنجیرهای سلولوز نسبت داده
میشود [ ،]27با ازدیاد  ،DSافزایش یافت .نمونه  CNF-5FA-4hنیز
بیشترین شدت پیک را در  ۲θبرابر ˚ 18نشان داد (.)86 counts/s
جدول  3خواص بلوری  CNFاصالح نشده و نمونههای اصالح

شکل  -۲الگوی پراش پرتو  Xنمونههای  CNFطبیعی و اصالح شده
با اولئیک اسید.
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جدول  - 3پارامترهای بلورینگی مشاهده شده و محاسبه شده حاصل از طیف  XRDنمونههای  CNFطبیعی و اصالح شده با اولئیک اسید.
نمونه

CNF
CNF-5FA-1h
CNF-5FA-4h
CNF-10FA-1h
CNF-10FA-4h
*نصف عرض حداکثر شدت پراش.

درجه بلورینگی )(%

)FWHM*(2θ

موقعیت پیک )2 θ( 002

اندازه بلور )(nm

69/83

2/40

22/22

3/45

55/68

2/52

22/72

3/21

49/70

2/75

22/22

2/94

52/43

2/57

22/56

3/14

51/25

2/68

22/20

3/07

شده را نشان میدهد .با افزایش زمان واکنش در هر دو غلظت اولئیک
اسید ،اندازه بلور و درجه بلورینگی کاهش مییابد ،درحالیکه مقدار
 FWHMپیک پراش ،افزایش پیدا میکند .این پهنشدن پیکها و
افزایش  FWHMرا میتوان به کوچکترشدن انداز ه بلورهای سلولوز
در اثر واکنش استریشدن نسبت داد .با وجود این ،مقدار اولئیک اسید
در زمانهای مختلف واکنش ،اثر متفاوتی نشان داد .با افزایش مقدار
اولئیک اسید از  5 gبه  ،10 gاندازه بلورها و درجه بلورینگی در
مدت زمان واکنش  1 hکاهش یافت ،درحالیکه در زمان واکنش  ،4 hبا
افزایش مقدار اسید چرب ،این دو پارامتر افزایش پیدا کرد .بهطورکلی،
نمون ه  CNF-5FA-4hبا بیشترین  ،DSبیشترین  FWHMو کمترین
اندازه بلور و درج ه بلورینگی را نشان داد .این نتایج نشان میدهد،
فرایند استریشدن با اسید چرب ،باعث ایجاد تغییرات ساختاری در
 CNFشده و منجر به افزایش نواحی بیشکل میشود.
 Janduraو همکاران [ ]18و  Freireو همکاران [ ]15نتایج مشابهی
را درباره کاهش ماهیت بلوری  CNFدر اثر اصالح با اسیدهای چرب
گزارش کردند Hu .و همکاران [ ]12و جنوبی و همکاران []24
نیز درباره استیلدارکردن نانوالیاف سلولوز با استیک انیدرید به
نتایج مشابهی دست یافتتند .با توجه به نتایج آزمون  XRDمیتوان
گفت ،جایگزینی گروههای هیدروکسیلسلولوز با زنجیرهای حجیمتر
اسیدهای چرب ،باعث شکستن پیوندهای هیدروژنی بینمولکولی و
درونمولکولی در ساختار سلولوز شده و در نتیجه بلورینگی آن را
کاهش میدهد .با وجود این ،مقدار تخریب ساختار بلوری به DS
بستگی دارد .در DSهای کم ( 1/08و  ،)1/15الگوهای پراش نسبت ًا
مشابه  CNFاصالحنشده است که نشاندهند ه تغییرنکردن ساختار
بلوری اولیه است .همچنین موضوع مزبور نشان میدهد ،ابتدا
گروههای هیدروکسیل سطحی که دسترسی به آنها آسانتر است ،با
اسیدهای چرب پیوند میدهند .کاهش شدت پیک بلوری در DSهای
بیشتر ( )1/82نشان میدهد ،با افزایش زمان واکنش ،الیههای سطحی
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بلورها حذف میشود و نواحی بلوری داخلی ساختار سلولوز ،تغییر
میکند .با توجه به مطالب یادشده ،میتوان این فرضیه را ارائه کرد
که انجام واکنش استریشدن و در نتیجه ایجاد تغییرات ساختاری ،از
نواحی سطحی نانوالیاف شروع میشود و با افزایش زمان واکنش،

		

(الف)

		

(ب)

شکل  -۳گرمانگاشت  TGAو  DTGنمونههای  CNFطبیعی و
اصالح شده با اولئیک اسید.
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جدول  -4دادههای گرماوزنسنجی شامل کاهش وزن ،دمای شروع
تجزیه گرمایی ( )Tdو دمای حداکثر تجزیه گرمایی ( )Tdmaxنمونههای
 CNFطبیعی و اصالح شده با اولئیک اسید.
نمونه
CNF
CNF-5FA-4h
CNF-10FA-4h

)Td (˚C

کاهش وزن در
(%)150˚C

)Tdmax (˚C

192/5

7/82

290/8

99/2

4/67

194/5

101/4

7/25

199/0

بخشهای سطحی از بین رفته و این تغییرات به سمت بخشهای
بلوری داخلی ادامه مییابد Ifuku .و همکاران [ ]25نیز درباره کاهش
بلورینگی نانوالیاف سلولوز باکتریایی در اثر استیلدارشدن با استیک
انیدرید ،عقیده مشابهی داشتهاند.
آزمون گرماوزنسنجی

گرمانگاشتهای  TGو  DTGنمونههای  CNFطبیعی و نمونههای
اصالح شده برای مدت  ،4 hدر شکل  3نشان داده شده است.
همچنین ،دادههای مربوط به کاهش وزن در  ،150°Cدمای شروع
تجزیه گرمایی ( )Tdو دمای حداکثر تجزیه گرمایی ( )Tdmaxدر جدول 4
ارائه شده است .بررسیها نشان داد ،اصالح سطحی سلولوز با اولئیک
اسید ،پایداری گرمایی  CNFرا بهطور قابل توجهی کاهش میدهد.
تجزی ه نمونههای اصالح شده ،در دماهای کمتری نسبت به CNF
طبیعی شروع شد و با افزایش  DS ،Tdکاهش یافت .روند تغییرات

 Tdmaxنیز مشابه  Tdبود .مقدار حالت بلوری ،بر پایداری گرمایی
 CNFاثر میگذارد .بنابراین با کاهش مقدار بلورینگی در اثر واکنش
استریشدن ،مقاومت گرمایی نیز کمتر میشود Yan .و همکاران
[ ]28و  Liو همکاران [ ]29نتایج مشابهی را برای استیلدارکردن و
سوکسینیلدارکردن سلولوز گزارش کردند .درحالیکه  Huو همکاران
[ ]12افزایش مقاومت گرمایی سلولوز باکتریایی را در اثر واکنش
استیلدارکردن گزارش کردند.
همانطورکه در جدول  4نشان داده شده است ،درباره مقدار کاهش
وزن در  ،150°Cروند متفاوتی مشاهده شد و این پارامتر با افزایش
 DSکاهش یافت .کاهش تجزیه گرمایی در دماهای کمتر ،احتماالً به
دلیل مقاومت گرمایی زیاد اسید چرب خالص است .از طرف دیگر،
همانطورکه در نتایج  FTIRاشاره شد ،مقدار رطوبت  CNFبا افزایش
 DSکاهش مییابد .این موضوع نیز میتواند دلیل دیگری برای کاهش
افت وزن در دماهای کمتر ،در اثر افزایش  DSباشد .کاهش تخریب
گرمایی در دماهای کمتر را سایر پژوهشگران نیز گزارش کردهاند
[.]8،15،18
میکروسکوپی الکترونی پویشی

از آزمون  SEMبرای بررسی تغییرات شکلشناسی  CNFپس از
واکنش استریشدن استفاده شد .بدین منظور ،نمونه  CNFطبیعی و
نمونه دارای بیشترین DSو( )CNF-5FA-4hبا یکدیگر مقایسه شدند
(شکل  .)4جنوبی و همکاران [ ]30گزارش کردند که استفاده از
سوپرآسیاب دیسکی قادر است ،فرایند الیافدارکردن را بهخوبی

شکل  - ۴ریزنگار  SEMنمونههای( :الف)  CNFطبیعی و (ب) اصالح شده با اولئیک اسید دارای بیشترین .SD
مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال بیست و ششم ،شماره  ،4مهر  -آبان 1392

299

هادی الماسی و همکاران

اثر اصالح سطحی با اولئیک اسید بر خواص فیزیکی نانوالیاف سلولوز

جدول  - 5مقادیر رنگی هانتر ( L ،aو  ،)bاختالف رنگ کلی ( ،)ΔEشاخصهای زردی ( )YIو سفیدی ( )WIنمونههای  CNFطبیعی و اصالح
شده با اولئیک اسید.
نمونه

L

CNF
CNF-5FA-1h
CNF-5FA-4h
CNF-10FA-1h
CNF-10FA-4h

b

ΔE

YI

WI

-11/30±0/66 ab 59/61±2/13 ab

7/66±0/32 a

39/34±4/04 a

18/21±3/21 a

57/37±0/44 a

60/62±3/33 a

-14/55±1/65 b

16/00±0/89 b

41/49±2/84 b

37/71±0/43 b

55/08±5/65 b

54/44±4/03 c

-14/73±0/94 b

19/34±1/13 c

48/12±1/06 c

50/68±2/31 c

48/34±2/97 c

-13/11±2/22 ab 59/20±1/00 ab

18/00±1/61 c

42/97±0/88 b

43/43±2/88 d

53/52±1/65 b

-12/00±2/70 a

22/00±0/87 d

45/58±2/31 d

54/47±1/38 e

50/83±2/32 d

57/74±2/21 b

a

حروف متفاوت نشاندهنده وجود اختالف در سطح  5%است.

انجام داده و نانوالیاف با قطر  40-70 nmتولید کند .همانطورکه در
شکل مشخص است ،نانوالیاف استفاده شده در این پژوهش نیز که به
روش مشابهی تولید شدهاند ،حالت رشتهای مشخصی نشان میدهند.
پس از اصالح با اولئیک اسید CNF ،حالت رشتهای خود را حفظ
کرد ،اما نواحی کناری نانوالیاف پس از اصالح ،نسبت ًا مات بود و
مانند  CNFطبیعی بهطور واضح قابل تشخیص نبود .تخریب ساختار،
کاهش ماهیت بلوری و افزایش فضاهای آزاد بین زنجیرها در اثر نفوذ
مولکولهای اسید چرب را میتوان دلیل این موضوع دانست .با وجود
این بهطورکلی ،شکلشناسی و ساختار اولیه نانوالیاف ،پس از اصالح
سطحی بدون تغییر باقی ماند .جنوبی و همکاران [ ]24نیز دلیل تغییر
در خواص ظاهری نانوالیاف  Kenafو کاهش یکنواختی سطح آنها
را شرایط واکنش و اثر پیریدین و استیک انیدرید بر افزایش تورم
نانوالیاف دانستند .با این حال ،بررسی اثر اصالح سطحی روی خواص
ظاهری و شکلشناسی نانوالیاف ،به مطالعات دقیقتری نیاز دارد.
خواص ظاهری

جدول  5پارامترهای رنگ نمونههای مختلف  CNFرا نشان میدهد.
 CNFطبیعی ،پودری کام ً
ال سفید رنگ است (کمترین  bو بیشترین
 .)WIواکنش با اسید چرب اثر معنیداری ( )p ˂ 0/05روی پارامترهای
رنگی  CNFداشت .هرچند که اختالف معنیداری ( )p ˂ 0/05در
پارامترهای  Lو  aنمونههای اصالح شده مشاهده شد ،اما مهمترین
تفاوت ،تغییر در شاخص ( bمقدار زردی) نمونهها بود .با افزایش
زمان واکنش و غلظت اسید چرب ،مقدار شاخص  bافزایش یافت.
نمون ه  CNF-10FA-4hبا بیشترین مقدا اولئیک اسید و بیشترین زمان
واکنش ،بیشترین شاخص  bرا نشان داد ( .)22/00این تغییر رنگ
 CNFبدون شک به وجود اولئیک اسید در ساختار  CNFاصالح
شده مربوط میشود .مؤلفان این مقاله در بررسیهای پیشین خود ،اثر
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افزودن اولئیک اسید به فیلم زیستتخریبپذیر حاصل از کربوکسی
متیل سلولوز را مطالعه کرده و تغییرات مشابهی را در پارامترهای رنگی
فیلم سلولوزی ،در اثر افزودن اولئیک اسید گزارش کردهاند [.]31
همانطور که در جدول  5نشان داده است ،با افزایش زمان واکنش،
 ΔEو  YIافزایش یافته درحالیکه  WIروند کاهشی نشان داد .در
حالت انجام واکنش برای مدت  ،4 hواکنش میان اولئیک اسید و
حاللها در  50°Cمنجر به ایجاد رنگ قهوهای شد که به هیچ عنوان با
صافکردن و خالصسازی ،حذف کامل آن امکانپذیر نبود .با وجود
آثار مهمی که واکنش اصالح سطحی میتواند روی خواص ظاهری
 CNFداشته باشد ،تاکنون مطالعه مستندی در این باره انجام نشده
است و این پژوهش را میتوان اولین گزارش در این زمینه دانست.

نتیجهگیری
در این مطالعه ،نانوالیاف سلولوز حاصل از درخت سوزنیبرگ ،به
منظور افزایش سازگاری آن با پلیمرهای آبگریز ،با استفاده از اولئیک
اسید ،اصالح و آبگریز شد .اندازهگیری درجه استخالف ب ه عنوان
معیار تعیین شدت واکنش استریشدن ،نشان داد که با افزایش مدت
زمان واکنش ،مقدار پیشرفت استریشدن افزایش مییابد و با افزایش
غلظت اسید چرب ،درجه استخالف کمتر میشود .بنابراین ،افزایش
غلظت واکنشگرها همیشه نمیتواند به افزایش شدت واکنش منجر
شود .در ادامه مشخص شد ،اصالح سطحی  CNFبا اولئیک اسید،
روی خواص فیزیکی آن اثر نامطلوبی برجای میگذارد .با افزایش
مقدار آبگریزی  ،CNFدرجه بلورینگی و اندازه بلورهای آن کاهش
یافت .همچنین مقاومت گرمایی نمونههای اصالح شده ،کمتر از
 CNFطبیعی بود .ورود اولئیک اسید به ساختار شیمیایی سلولوز
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خواص آن اثر منفی دارد و باعث تضعیف خواص کاربردی آن
، درباره اصالح نانوتقویتکنندههای طبیعی آبدوست، بنابراین.میشود
 باید اثر شرایط فرایند روی سایر خواص،افزون بر کاهش قطبیت آنها
نانوذرات نیز مدنظر قرار گیرد و شرایط بهین ه اصالح سطحی بهدقت
 سایر آثار منفی روی،معین شود تا با وجود کاهش آبدوستی نانوذرات
.خواص عملکردی آنها به حداقل ممکن برسد

 نیز اثر منفی داشت و باعث افزایش مقدارCNF روی خواص رنگی
CNF  اصالح سطحی، این نتایج نشان میدهد.زردی نمونهها شد
آبدوستی آن را کاهش میدهد و امتزاجپذیری آن را با پلیمرهای
 بنابراین میتوان از نانوالیاف سلولوز به عنوان.آبگریز بهبود میبخشد
نانوتقویتکننده در تولید نانوکامپوزیتهای حاصل از انواع پلیمرهای
 روی سایر، با وجود این.غیرقطبی از جمله پلیاولفینها استفاده کرد
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