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تأثیر ذرات نانو رس و سازگار کننده  MAPPبر خواص فیزیکی و مکانیکی
چندسازه ساختهشده از کاغذ باطله  /پلیپروپیلن

چکیده
در این پژوهش ،اثر مقدار ذرات نانو رس و سااگاار کنناد بار ویژاا هاا فیزیکا و
چوب پالستیک حاصل اگ پل پروپیلن و الیاا کاغا باطلا تحریار

مکانیک چندساگ
نسبت وگن

موردبررس قرار ارفت .برا این منظور ،الیا کاغ باطل و پل پروپیلن با
 05درصد ،ب همرا ذرات نانو رس (در س سطح  2 ،5و  4درصاد) و سااگاارکنند (در
دو سطح  5و  3درصد) در دستگا مخلوطکن داخل در دما  500درج ساانت ااراد و
سرعت  ۰5دور در دقیق مخلوط و نمون ها ب روش تزریق تهی اردید .نتایج نشاا داد
مقاومتها فیزیک و مکانیک چندساگ در حضور ساگاار کنند بهبود یافت اسات.

ک
همچنین با افازود مقادار ذرات ناانو رس و افازایش ساطو آ خاوا جا ب آب،
مقاومتها خمشا و کششا و مادو االستیسایت خمشا و

واکشیدا ضخامت،
کشش چندساگ بهبودیافت است درصورت ک مقاومت ب ضرب نمونا هاا ،دساتخوش
کاهش شد است .همچنین مطالعات ساختار چندساگ با روش پاراش اشاع ایکا
نشا داد ک توگیع ذرات نانو رس درگمین پلیمر اگ نوع بین الی ا بود و با افازایش
مقدار ذرات نانو رس فاصل بین الی ها افزایش یافت است.
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مقدمه
اوجگیری بحرانهای زيستمحیطی در چند دهه اخیر،
بنیان منابع زيستی جهان را در معرض خطرات جدی قرار
داده است [ .]9در اين اوضاع تمام دولتها در راستای نیل
به توسعه پايدار به فراخور دانش و فنشاوری خشود ،جهشت
مهششار كششردن خسششارات وارده بششه محششی زيسششت ،برداشششت
بیرويه از جنگشلهشا و منشابع یعیعشی و كاسشتن از جشم
آلشششودگیهشششای زيسشششتمحیطشششی اقشششدام كشششردهانشششد .از
چال برانگیزترين مسائل در اين عرصه ،ضايعات و زبالههشا

تاریخ دریافت13/55/51 :
تاریخ پ یرش14/50/23 :

میباشند ،بهنحویكه در سالهای اخیر تالشهشای زيشادی
در جهت ساخت مواد چندسازه بر پايه استفاده از ضشايعات
و منابع تجديد پذير ازجمله الیاف یعیعشی صشورت گرفتشه
است [ .]2يكی از انواع ايشن محصشوتت ،چندسشازه چشوب
پالستیك اسشت .چندسشازههشای چشوب پالسشتیك ،گشروه
جديدی از مواد هستند كه در یی سالیان اخیر با توجه بشه
تغییرات اجتماعی و اقتصادی ،كاربرد فناوریهشای زيسشتی
مناسب ،رشد سريع جمعیشت و تااضشای جهشانی پیرامشون
محصوتت چوبی موردتوجه بسیاری از محااان و نیز بخ
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عمدهای از صنعت قرار گرفته است و دستاوردهای جديدی
را از جنعه نحوه فرايند تولید و نوآوری در یرا ی محصول
به دنعال داشته است .در ساخت اين چندسازهها ،محدوده
وسشیعی از پلیمرهشای گرمشانرم از قعیشل پلشیپشروپیلن،
پلیاتیلن ،پلیوينیل كلرايد ،پلشیاسشتايرن و پلشیاسشتر بشه
همشراه مشواد لیگنوسشلولزی يشا پسشماندهای كششاورزی و
صنعتی (آرد چوب ،خاکاره ،پوست ،كاغذ ،كشارتن ،ماشوا،
ضايعات كارخانهها چوببری ،كاه و كل برنج ،كتان ،كنف
و )...مورداستفاده قرار میگیرنشد [ .]3يكشی از راهكشارهشای
بهعود خواص پلیمرهای گرمانرم ،تاويت اين مواد با الیشاف
است [ .]4تاويتكنندههای (یعیعی) در ماايسشه بشا ديگشر
تاويتكنندههای رقیب خود مانند الیاف شیشه و پركننده-
های معدنی دارای مزيتهای فراوانی ازجمله دانسیته كشم-
تر ،مااومت و مدول باتتر ،ساي نسعی كشمتشر و سشهولت
اصالح سطح الیشاف بشوده و ضشمنا بشهیشور گسشتردهای در
دسترس میباشند [.]5
در اين میان عدم توجه بشه اسشتفاده مجشدد از كاغشذ و
ماوا كه درصد قابلتوجهی از زبالشههشای ششهری را ششامل
مششیشششود ،باعششه هششدر رفششت سششرمايه ملششی و تخريششب
محی زيست و منابع یعیعی میشود؛ بنشابراين اسشتفاده از
جم ضايعات و
كاغذهای بایله و بازيافتی منجر به كاه
آلودگیهای زيست محیطی و تعديل اين ضايعات به موادی
با كاربردها و ارزشافزوده بات میشود [.]6
بششهیششوركلی مششیتششوان بیششان كششرد كششه مششواد اولیششه
مورداستفاده و روشهای بهكارگیری جهت تهیه كاغشذهای
بایله و بازيافتی متفاوت است بهیوریكشه در تهیشه كاغشذ
روزنامه عمدتا از خمیشر مكشانیكی اسشتفاده مشیششود و در
صورت استفاده از خمیر شیمیايی در ساختار كاغذ روزنامه
از خمیر شیمیايی كم پاتي شده و داكثر تشا میشزان 91
تا  95درصد استفاده میشود .اين در الی است كشه مشواد
اولیه مورداستفاده در تهیشه كاغشذ چشا و تحريشر ،خمیشر
شیمیايی و در مواردی خمیر مكانیكی تا میزان  91درصشد
است .ولی نكته ائز اهمیت اين است كشه عمشده تركیشب
(باتی  )%11كاغذهای چا و تحرير خمیر شیمیايی چند
بار پاتي شده است بهنحویكه فرايند پشاتي بشا ايجشاد
تغییر در ساختار ديواره سلولی باعه افزاي سطح الیشاف،
افششزاي قششدرت و تعششداد پیونششد بششین الیششاف ،افششزاي

انعطافپذيری الیاف و شكلپذيری منظمتر الیاف میگردد.
لذا اين پاتي و عملآوری نشه تنهشا باعشه اصشالح سشطح
الیاف و استحكام الیاف میشود بلكه بهعود چسعندگی بین
سطح الیشاف و مشاتريپ پلیمشری را نیشز باعشه مشیگشردد.
همچنین به دلیل پخت شیمیايی ،همیسلولزها و لیگنشین
از الیاف ذفشده و پیوندهای الیاف-الیاف كشمتشر ششده و
درنتیجششه فیعريششلهششا قششادر بششه آرايش مجششدد مششیشششوند.
بهیوریكه اين فیعريلها در جهت نیروی كشششی آرايش
میيابند و موجب انتاشال بهتشر تشن بشه مشاتريپ پلیمشر
میشوند .همچنین درنتیجۀ تیمار شیمیايی ،قطشر فیعرهشا
كاه و نسعت ابعاد آنها افزاي میيابد .افشزاي نسشعت
یول به قطر فیعرها باعه توسعه منطاه سطحی تمشاس بشا
پلیمر و بهعود چسعندگی پلیمشر-الیشاف ششده كشه موجشب
بهعود خواص مكشانیكی مشیششود .بشهیشور خالصشه تیمشار
شیمیايی بهواسطه ذف لیگنشین ،همشیسشلولزها و ديگشر
مواد محلول روی سطح الیشاف و همچنشین دفیعشره كشردن
الیاف منجر به نرم شدن ،افزاي سشطح مششترک الیشاف و
ماده زمینهای ،برهمكن و اختالط بهتر اجزاء میشود [،7
.]1 ،8
چندسازه چوب پالستیك عالوه بشر مصشارف و مزايشای
فراوان دارای معايعی نیز میباشند كه ازجمله میتشوان بشه
عدم سازگاری فاز یعیعی و فاز پلیمری اشاره كرد؛ بنابراين
با استفاده از يك عامل شیمیايی بهعنشوان سشازگار كننشده،
عالوه بر برقشراری اتصشال مشثثر بشین ايشن دو فشاز ،سشطوح
مشششترک نیششز افششزاي مششیيابششد .میششزان اثرگششذاری عامششل
شیمیايی سازگار كننده تحت تأثیر عواملی چون نوع الیاف،
ماده پلیمری ،روش تولید ،نسعت وزنی الیشاف بشه پلیمشر و
میزان و نوع ماده سشازگار كننشده اسشت [ .]99 ،91نتشايج
بررسشی اثششر اسششتفاده از انیدريششد مالئیشك تاويششتشششده بششا
پلیپروپیلن (پلیپروپیلن گرافت شده با انیدريشد مالئیشك)
در چندسششازه چششوب پالسششتیك توسشش  Rajو همكششاران
( )9111نششان داد كشه ماشدار انیدريشد مالئیشك و وزن
مولكولی آن دو مثلفه مهم در تعیین و اثرپذيری اين مشواد
میباشند .همچنین وجود انیدريد مالئیشك پلشیپروپیلنشی
نهتنها واكن شیمیايی داخلی را به وجود مشیآورد بلكشه
ممكن است موجب به وجود آمدن اتصاتت قویتر نیشز در
چندسازهها از انیدريد مالئیك تاويتشده بشا پلشیپشروپیلن
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(پلیپروپیلن گرافت شده بشا انیدريشد مالئیشك) بشهعنشوان
سششازگار كننششده در چندسششازه توسش محااششان مختلفششی
مشششنجملشششه  Taheriو همكشششاران (Adhikary ،)9311و
همكشششششاران ( )2118وDangو همكشششششاران ()2118
موردبررسی قرار گرفته است؛ بهیوریكه نتايج بررسشیهشا
اكی از آن است كه با افزودن سشازگار كننشده در تركیشب
چندسازه ،بهعود معنیداری در خواص مكانیكی و فیزيكشی
ايجاد میشود [.]95 ،94 ،93
اخیششرا بششهمنظششور اصششالح و تاويششت خششواص چندسششازه
پلیمری اغلب از پركنندههای نانومتری اسشتفاده مشیششود،
بهیوریكه چندسازه تاويت شده با اين دسته از پركنندهها
در ماايسه با چندسازه معمولی خواص مطلوبتری از خود
نشان میدهند []96؛ بنابراين با توجه به اهمیت موضشوع و
رويكرد جهانی بهسشوی اسشتفاده از ذرات نشانو در سشاختار
چندسازهها ،در سالهای اخیر مطالعات بسیاری در راستای
شناسايی خواص نانو چندسازههشا و توسشعه كشاربردی ايشن
گششروه از چندسششازههششا شششكل گرفتششه اسششت [ .]97نششانو
چندسازهها درواقع یعاه جديدی از چندسازههای پلیمری
را تشكیل میدهنشد كشه در سشاختار آنهشا ذرات بشا ابعشاد
نانومتری مورداستفاده قرار میگیرند .ازجمله اين نانو ذرات
میتوان به نانو رس اشاره كشرد .ايشن ذرات بشه علشت ابعشاد
خاص و ضريب ظاهری بات در ماايسه با ساير پركننشدههشا،
در ماادير بسیار اندک موجب بهعود خواص چندسازههشای
پلیمری میگردنشد [ Wang .]98 ،97و همكشاران ()2119
در نتايج اصل از تحایاات خود اظهار داششتند كشه تشأثیر
استفاده از پركننده نانو رس بر خصوصیات چندسازههشا بشه
شكل ،اندازه ،ضريب ظاهری ،نوع ،مادار و كیفیت پراكنشده
شدن ذرات و چسعندگی آنهشا در سشطح اتصشال بسشتگی
دارد .همچنین بیان كردند كه افزودن ماشادير انشدک ذرات
نانو رس موجعات بهعود خواص مكانیكی و ثعات ابعادی در
چندسازههشا را فشراهم مشیسشازد [Zahedi .]96وTabarsa
( )2191( Kord ،)2193و  Wangو همكاران ( )2116نیز
خشواص چندسششازههششای تاويششتشششده بششا ذرات نششانو رس را
موردمطالعه قراردادند و به ايشن نتیجشه رسشیدند كشه ايشن
پركنندههشا بشه علشت تششكیل سشاختارهای تيشهتيشهای و
بینتيهای موجب پراكن بهتر ذرات در ماتريپ پلیمشری
شده و درنهايت خشواص فیزيكشی و مكشانیكی چندسشازه را
بهاستثنای مااومت به ضربه افزاي میدهند؛ بهنحشویكشه
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استفاده بشی از شد مجشاز از نشانو ذرات ،موجشب تعشعیف
خششواص چندسششازههششا مششیشششود [ Sanadi .]21 ،91 ،97و
 )9114( Youngبششا بررسششی خششواص مكششانیكی چندسششازه
اصل از كاغذ بایله بازيافتی ،پلیپروپیلن و سازگار كننده
 MAPPدر نتايج خود اعالم كردند كشه بشا افشزاي درصشد
سازگار كننده مااومتهای مكانیكی نیز افزاي يافته است
[ Wood hams .]29و همكششششاران در سششششال  9119در
دانشكده مهندسی شیمی دانششگاه تورنتشو كانشادا از الیشاف
كاغذ روزنامه بهمنظشور تاويشت پلشیپشروپیلن و پلشیاتشیلن
استفاده نمودند و دريافتند كه افزاي درصشد الیشاف كاغشذ
مااومشششتهشششای مكشششانیكی را افشششزاي مشششیدهشششد [.]4
 Mehrabzadehو  Farahmandدر سششال  2119بششهمنظششور
ساخت چندسازه ،از مخلوط پلیپروپیلن بازيشافتی و كاغشذ
روزنامه استفاده كردند و در نتايج خشود اعشالم كردنشد كشه
خواص مكانیكی منجملشه اسشتحكام و مشدول كشششی بشا
افزاي درصد الیاف كاغذ تا  41درصد افزاي يافته اسشت
[ .]22همچنشششششششین  Shakeriو همكشششششششاران (،)2115
 Dosthoseeiniو همكششاران ( )2113در نتششايج تحایاششاتی
مشابه اعالم كردند كه استفاده از كاغشذ بایلشه در تركیشب
چندسازه بهصورت پركننده باعه بهعود مااومشت كشششی،
خمشی و مدول اتستیسیته شده ولی مااومت به ضشربه را
كاه میدهشد [ )2193( Rangavar .]24 ،23و Enayati
و  )2117( hoseinaeiدر پژوهشششی اثششر اسششتفاده از كاغششذ
اسكناس بایله در تركیب چندسازه چشوبی منفشی ارزيشابی
كردند و اعالم داشتند كه افشزاي درصشد كاغشذ اسشكناس
بایله در تركیب چندسازه منجر بشه كشاه مااومشتهشای
خمشی و چسعندگی درونی میگردد [.]26 ،25
بنششابراين بششا توجششه بششه كمعششود منششابع یعیعششی و مسششائل
زيستمحیطی پیشرو اهمیت تاويت و افزاي انعطافپشذيری
فرآوردهها و لشزوم اسشتفاده از مشواد سشلولزی و لیگنوسشلولزی
بازيشافتی در راسشتای توسششعه پايشدار و فش منشابع یعیعششی،
جلوگیری از تخريب و آلودگیهای زيستمحیطی و كمك بشه
اقتصاد كشور ،بشی ازپشی ا سشاس مشیششود .لشذا در ايشن
پژوه بر آن شديم تا به ارزيابی تشأثیر اسشتفاده از ذرات نشانو
رس و سششازگار كننششده انیدريششد مالئیششك تاويششتشششده بششا
پلیپروپیلن (پلیپروپیلن گرافت شده با انیدريشد مالئیشك) بشر
خششواص مكششانیكی و فیزيكششی چندسششازه چششوب پالسششتیك
ساختهشده از الیاف كاغذ بایله و پلیپروپیلن بپردازيم.
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 2لیتر آب در دستگاه همزن به مشدت  91-95دقیاشه هشم
زده شد .در مر له بعد الیاف از صافی ععور داده شد تشا در
د امكان آب از الیاف خارج شود .سپپ الیشاف بشه مشدت
 24سششاعت در هششوای آزاد و بششه مششدت  24سششاعت در آون
رارتی تحت دمای  75درجه سشانتیگشراد كشامال خششك
شد.

مواد و روشها
مواد
در ايششن پششژوه  ،از پلششیپششروپیلن محصششول شششركت
پتروشیمی تعريز بشا درجشه جريشان مشذاب  6gr /91minو
بهنام اختصاصی پلینار تعريز با گريد  ،SI161درجۀ رارت
 911درجه سانتیگراد ،وزن  2/964كیلوگرم و چگالی 1/1
گرم بر سانتیمتر مكعب بشهعنشوان مشاتريپ پلیمشری و از
الیاف كاغذ بایله اداری تهیه شده از دانشگاه زابل بهعنشوان
فاز یعیعی استفاده شد .همچنین انیدريشد مالئیشك جفشت
شده با پلشیپشروپیلن بشا نشام تجشاری  PP-G 101محصشول
شركت كیمیا جاويد سپاهان (اصفهان) با ششاخ جريشان
مششذاب  91gr/91minو  4درصششد مالئیششك انیدريششد پیونششد
خورده با چگالی  1/845گرم بر سانتیمتر مكعب بهعنشوان
سازگار كننده و ذرات نانو رس تولیدششده توسش ششركت
 Southern-clayكشور آمريكا با نام تجاری كلوزيت ،95 A
فاصله بین تيشههشا  3/95نشانومتر ،چگشالی  9/66گشرم بشر
سانتیمتر مكعب و ماده اصالحكننشده  2M2HT9و غلظشت
اصشششالحكننشششده  925meq/100gبشششهعنشششوان پركننشششده و
تاويتكننده مورداستفاده قرار گرفت.

فرایند اختالط مواد و ساخت نمونههاي آزمونی
اختالط مواد با استفاده از دستگاه مخلوطكشن داخلشی
دو مارپیچه ناهمسوگرد شركت كولین مدل  GMBHكشور
آلمان ،در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران تحت دمشای
 955درجه سانتیگراد و سشرعت  61دور در دقیاشه انجشام
شد (جدول  .)9پشپ از اخشتالط مشواد ،مخلشوط خروجشی
بی ششكل از دسشتگاه پشپ از سشرد ششدن توسش آسشیاب
نیمه صنعتی ششركت  WIESERمشدل WG-LS 211/211
ساخت كشور آلمان آسیاب و به دستگاه قالبگیری تزريای
نیمهصنعتی مدل  PAYAسشاخت ششركت ايمشن ماششین
جهششت تهیششه نمونششههششای آزمششونی منتاششل شششد .دسششتگاه
قالششبگیششری پششپ از ذوب مجششدد ،مششاده مششذاب را تحششت
شرايطی خاص (دمای قالب  ،23 ºCفشار تزريق 991 bar
و زمان دوره تزريق كمتر از  21ثانیه) به درون قالشبهشايی
تزريق نموده و نمونشههشای آزمشونی مطشابق اسشتانداردهای
موردنظر تهیه شد .درنهايت نمونهها قعل از انجشام هرگونشه
آزمون ،در محی كلیماتیزه با دمای  23درجه سانتیگشراد
و ریوبششت نسششعی  %51بششه مششدت  41سششاعت مطششابق بششا
استاندارد  ASTMآيیننامه  D618-99قرار داده شدند.

روشها
فرایند تهیه الیاف
دود  3111گرم از كاغذهای بایله تهیهششده توسش
دستگاه خردكن اداری به رشتههای باريك و بلندی تعديل
و در  11لیتششر آب بششه مششدت  48سششاعت غویششهور گرديششد.
سپپ بهمنظور جداسازی الیاف ،كاغذهای مذكور به همراه

9

جدول  -3درصد وزنی اجزای تشكیلدهنده تركیعات مختلف چندسازه اصله

تركیب مواد

كاغذ باطله

پلیپروپیلن

سازگار كننده

نانو رس

كاغذ بایله  +پلیپروپیلن
كاغذ بایله  +پلیپروپیلن  +نانو رس
كاغذ بایله  +پلیپروپیلن  +نانو رس
كاغذ بایله  +پلیپروپیلن +سازگار كننده
كاغذ بایله  +پلیپروپیلن  +سازگار كننده  +نانو رس
كاغذ بایله  +پلیپروپیلن  +سازگار كننده  +نانو رس

51
51
51
51
51
51

51
48
46
47
45
43

1
1
1
3
3
3

1
2
4
1
2
4

1- Dimethyl, dehydrogenated tallow, quaternary ammonium.
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اندازهگیري ویژگیها
خواص مکانیکی
انششدازهگیششری خششواص مكششانیكی چندسششازه ،نظیششر
آزمششون كششش و خمشش بششا چهششار تكششرار بششه ترتیششب
مطشششابق آئشششیننامشششههشششای  D638و  D711اسشششتاندارد
 ASTMبششه ترتیششب بششا سششرعتهششای بارگششذاری  5و 2
میلششیمتششر بششر دقیاششه توسشش دسششتگاه  HOUNSمششدل
 H-25-KSانجششام شششد .همچنششین آزمششون مااومششت بششه
ضششربه فششا دار نیششز مطششابق آئششیننامششه  D256اسششتاندارد
 ASTMبا استفاده از دستگاه  IZODصورت گرفت.
خواص فیزیکی
اندازهگیری خواص جشذب آب و واكششیدگی ضشخامت
چندسازه یی  2و  24ساعت نیشز بشا چهشار تكشرار مطشابق
استاندارد  ASTMو آئیننامه  D7139انجام گرديد .بشدين
منظور ابتدا نمونههايی با ابعاد  81×91×4میلیمتر تهیشه و
به مدت  24ساعت در دمای  81درجه سانتیگراد خششك
شدند .نمونههای خشك شده بالفاصله توزين و ابعشاد آنهشا
اندازهگیری شد .سپپ وزن و ضخامت نمونهها پشپ از  2و
 24ساعت غویهوری در آب ماطر و تحت دمشای معمشولی
اتا ( 23درجه سانتیگراد) اندازهگیری شد .بشرای تشوزين
نمونهها از ترازوی ديجیتال بشا دقشت  1/119گشرم و بشرای
اندازهگیری ضخامت نمونهها از میكرومتر بشا دقشت 1/119
میلیمتر استفاده گرديد.
ریختشناسی
بشین خشواص چندسشازههشا و سشاختار درونشی آنهشا
همعستگی نزديكی وجود دارد بشهیشوریكشه خشواص هشر
چندسازه به نوع پلیمر و ماده تاويتكننشده آن و نیشز بشه
آراي ذرات و نحوه اتصال آنها با مر له پلیمری بسشتگی
دارد .لذا بهمنظور مطالعه مورفولشویی سشطوح شكسشت ،از
ماایع شكست نمونهها در آزمون خم تصاويری توسش
دسششتگاه میكروسششكو الكترونششی پويشششی ( )SEMمششدل
 ،M3200 Eساخت شركت  KYKYكشور چشین بشا ولتشای
 25كیلوولت و بزرگنمايی  75111برابر تهیه شد.
همچنشششششین جهشششششت تعیشششششین نشششششوع سشششششاختار
كريسششتالوگرافی (سششاختار تيششهتيششهای ،بششین تيششهای)
ذرات نشششانو رس در نشششانو چندسشششازه پلیمشششری و نحشششوه
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توزيشششع و پشششراكن نشششانو ذرات در زمینشششه مشششاتريپ
پلیمشششری ،از آزمشششون پشششراش اششششعه ايكشششپ ()XRD
اسشتفاده گرديشد كشه یشی آن پرتشوی بشا یشولمشوج  λدر
زوايششای مختلششف بششه جسششم تابانششده شششد .سششپپ بششا
اندازهگیری میزان پشراكن اششعه تابانشده ششده ،منحنشی
ششدت پشراكن بر سشب زاويشه  2θترسشیم ششد كشه در
زوايای معینی قلههشايی متناسشب بشا فواصشل بشینتيشهای
در منحنششی مشششاهده گرديششد .بششهمنظششور محاسششعه فواصششل
بین تيههای سیلیكاتی از معادله براگ استفاده شد:



()9
كششه در آن  θزاويششه تششاب  λ ،یششولمششوج پرتششو
تابیدهشده d ،فاصشله بشین تيشهای خشاک رس و  nعشدد 9
است .در اين تحایق اشعه ايكپ توس دسشتگاه مشدل X
 Pert MPDساخت شركت فیلیپپ كشور هلند؛ با تشعشع
تمپ  ،Co kαیولموج  ،λ= 1/954 nmگشام  1/12درجشه
بر ثانیه ،سرعت  9درجه بر دقیاشه و زاويشه پشراش ( )2θدر
دامنه  9-92درجه انجام شد.
X

تجزیهوتحلیل آماري دادهها
دادههای اين بررسی توس نرمافزار  SPSSبا اسشتفاده
از آزمششون فاكتوريششل در قالششب یششرح كششامال تصششادفی
تجزيهوتحلیل شد و در صورت معنیداری تیمارها در سطح
ایمینان  15درصد ،اختالف بین میانگینها با اسشتفاده از
آزمون چند دامنهای دانكن بررسی شد.

نتایج و بحث
خواص فیزیکی
همانیور كه در شكل  9مشاهده میشود ،با افزودن 3
درصد سازگار كننده و افزاي مادار ذرات نانو رس از  1به
 4درصد میزان جذب آب و واكشیدگی ضخامت كوتاهمدت
چندسازهها بهعود يافته است .بهیوریكه كشمتشرين ماشدار
جذب آب مربوط به تیمار اوی  3درصد سازگار كننشده و
 4درصد نانو رس (در زمشانهشای  2و  24سشاعت برابشر بشا
 3/751و  3/781درصد) و بی تشرين میشزان ايشن كمیشت
مربوط به نمونه فاقد ذرات نشانو رس و سشازگار كننشده (در
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زمانهای  2و  24ساعت برابر بشا  4/161و  5/921درصشد)
است .همچنین كمترين میزان واكشیدگی ضخامت در هشر
دو زمان  2و  24ساعت در تیمشار دارای  3درصشد سشازگار
كننششده و  4درصششد ذرات نششانو رس برابششر بششا  1/43و 1/73
درصد است و بی ترين میزان اين كمیت نیشز مربشوط بشه
نمونه بدون ذرات نانو رس و سازگار كننده با ماشادير 9/57
و  9/61درصششد در زمششانهششای  2و  24سششاعت اسششت .ايششن
نتايج ،در قیاس با نتايج چندسازههای ساختهششده از آرد و
الیاف چوب قابلقعول است.
الیششاف كاغششذ ضششمن افششزاي گششروههششای  OHآزاد در
دسترس ،باعشه تششكیل پیونشدهای هیشدروینی و افشزاي
جذب آب و واكشیدگی ضشخامت چندسشازه مشیگشردد .در
اين میان استفاده از مشاده سشازگار كننشده سشعب افشزاي
پیوندهای استری بین گروههشای هیدروكسشیل آزاد الیشاف
چوب و بخ انیدريد مالئیك سازگار كننده  MAPPششده
و سششازگاری بششین دو فششاز چندسششازه را بششهواسششطه افششزاي
اتصاتت میان الیاف آبدوست و پالستیك آبگريز بهعشود
میبخشد .همچنین سازگار كننده با بهعود اتصاتت سشطح
اتصال الیاف و ماتريپ پلیمری باعه بلوكه شدن گروههای
هیدروكسیل آزاد الیاف چوب مشیششود .بشه ععشارتی مشاده
سازگار كننده بهوسیله پیوند با گشروههشای  OHآبدوسشت
مواد سلولزی و تشكیل گروههای استری عشالوه بشر شذف
گروههشای  OHآبدوسشت قابشلدسشترس و آزاد ،خاصشیت
آبدوستی الیاف را به آبگريزی تعديل میكنشد [،31 ،96
.]39
از یرفی ديگشر بشا افشزاي ماشدار ذرات نشانو رس نیشز
از  %1بششششه  ،%4جششششذب آب و واكشششششیدگی ضششششخامت
چندسششازه چششوب پالسششتیك كششاه مششیيابششد .ذرات نششانو
رس باعششه تشششكیل پوششش و فششیلم نششازكی از عناصششر
آبگريز بر روی سشطح الیشاف كاغشذ آبدوسشت مشیششود
و درنتیجششه جششذب آب توسشش الیششاف پوششش يافتششه
كشاه مشیيابشد .دلیشل ايشن امشر خاصشیت نفوذناپشذيری
ذرات نشششانو رس و ممانعشششت از نفشششوذ آب بشششه درون
مششاتريپ پلیمششری اسششت كششه بششرای ايششن منظششور سششه
مكانیسششم مختلششف وجششود دارد :مكانیسششم اول مششرتع بششا
یعیعششت آبگريششز سششطح رس اسششت كششه ايششن ويژگششی
موجب غیرفعشال ششدن ریوبشت مشیششود .مكانیسشم دوم

مششرتع بششه ايششن ويژگششی اسششت كششه تيششههششای سششیلیكاتی
ذرات رس بششه دلیششل داشششتن ضششريب ظششاهری بششات ،باعششه
یوتنیتشر و پشرپی وخشم ششدن مسشیر ععشور مولكشولهشا
در زمینششه پلیمششری مششیشششوند ،كششه ايششن امششر موجششب بششه
تعويق انشداختن نفشوذ آب بشه داخشل چندسشازه مشیششود.
مكانیسم سوم نیشز بشر ايشن موضشوع دتلشت دارد كشه نشانو
ذرات رس به علشت داششتن خاصشیت جوانشه زنشی ،موجشب
تشكیل سشاختار بلشوری در چندسشازه مشیششوند كشه ايشن
امشر نیششز بشهنوبششه خشود باعششه كشاه رونششد جشذب آب و
واكششششیدگی ضشششخامت مشششیششششود [ Kord .]26 ،95و
همكششششششاران  ،2199كششششششرد  ،2111كششششششرد ،2191
 Alexandreو همكشششششششششششاران ( )2116و  Bharadwajو
همكشاران ( )2112نیشز یشی تحایاشی دريافتنشد كشه بشا
اضشافه نمشودن ذرات نشانو رس بشه چندسشازه ،ماشادير
جششذب آب و واكشششیدگی ضششخامت كششاه مششیيابششد
[.]32 ،39 ،31 ،98 ،97
خواص مکانیکی
همانیور كه در شكل  2مشاهده میششود بشا افشزاي
ذرات نانو رس از  1بشه  4درصشد مااومشتهشای خمششی و
كششی و مدول اتستیسیته خمششی و كشششی چندسشازه
چوب پالستیك افزاي يافته ،در الی كه مااومت به ضربه
فا دار كاه يافته است .همچنین با اضافه كردن سشازگار
كننده مااومتهای مكانیكی افزاي يافتشه اسشت .ماايسشه
بششین تیمارهششای مختلششف نشششان مششیدهششد كششه بششاتترين
مااومتها و مدولها مربوط به تیمارهای شاوی  3درصشد
سششازگار كننششده و  4درصششد نششانو رس (مااومششت و مششدول
خمش شی  4985 ،41/14مگششا پاسششكال ،مااومششت و مششدول
كششی  5489/33 ،41/13مگا پاسكال) و كمتشرين ماشدار
مااومتها و مدول مربوط به تیمارهای فاقد سازگار كننشده
و نانو رس (مااومت و مشدول خمششی  2755 ،34/81مگشا
پاسكال ،مااومت و مدول كشششی  3247/66 ،91/35مگشا
پاسكال) است .همچنین بی ترين مادار مااومت به ضربه
مربوط به تیمار اوی  3درصد سازگار كننشده و فاقشد نشانو
رس ( 1/61درصد) و كمترين میزان اين كمیت مربوط بشه
تیمار اوی  4درصد نانو رس و فاقد سازگار كننده (1/37
درصد) است.
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شکل  -3تأثیر مادار سازگار كننده و نانو رس برجذب آب و واكشیدگی ضخامت كوتاهمدت چندسازه اصل از الیاف كاغذ بایله  /پلیپروپیلن

از یرفی ديگر در ارتعاط با افشزاي مااومشت و مشدول
نمونههای اوی ذرات نانو رس در ماايسشه بشا نمونشههشای
فاقد اين ذرات اينگونه میتوان اسشتنعاط كشرد كشه انشدازه
متفاوت ذرات نانو رس و نسعت باتی سطح به جشم نشانو
رس با مواد آلی باعه افزاي قابلیت تاويتكننشدگی ذرات
نانو رس و چندسازه میشود به اين صشورت كشه ذرات نشانو
رس با عور در ساختار چندسازه سطح مششترک بشین دو
فاز یعیعی و پلیمری را افزاي میدهنشد [ .]97همچنشین
اين ذرات درنتیجه جدا شدن تيشههشای رس باعشه ايجشاد
چسعندگی سطحی قوی بین پلیمر و ذرات نانو رس شده و
بهواسطه ايجاد ساختارهای بشینتيشهای 2و تيشهتيشهای 3و
توازن بین تن ها و انتشار مولكول باعشه افشزاي خشواص
مكششانیكی خصوصششا مااومششتهششای كششششی و خمشششی در
2- Intercalation.
2- Exfoliation

چندسازه میگردد [ .]34 ،33در نمونشههشای شاوی ذرات
نانو رس ،بهعود خواص چندسازه بهیور مستایم بشه یشول
متوس ذرات و درنتیجشه نسشعت ابعشادی آنهشا و عوامشل
ساختاری مختلفی نظیر نسعت جمی ،ضريب ظاهری نانو
رس ،فاصله بین ذرات و مادار درهمرفتگی ذرات نشانو رس
وابسته است .همچنین اختالف بین میشزان متشور ششدن
تيهها و تشكیل ساختارهای تيهتيهای و درصد خاک رس
نا بسزايی در بهعود مشدول اتستیسشیته چندسشازه ايفشا
میكنند [.]35
ماايسۀ بین تیمارهای مختلف در ششكل  2نیشز نششان
میدهد كه استفاده از سازگار كننده سعب افزاي معنشی-
داری در مااومت به ضربه شده اسشت ولشی بشرخالف ديگشر
مااومتهای مكانیكی افزودن ذرات نانو رس سعب كشاه
مااومششت بششه ضششربه مششیگششردد .در ايششن تحایششق سششاختار
بهدست آمده از آزمون تفر اشعه ايكپ از نوع بینتيشهای
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يا  Intercalationاست .به نظر میرسشد كشه عشدم تششكیل
ساختار متور تيهتيشهای يشا  Exfoliationباعشه كشاه
مااومت به ضربه فا دار شده است .از یرف ديگر با ريزتشر
شدن اجزای موجود در چندسازه ،ايجاد نشوا ی بشا تمركشز
تن بات تشديد خواهد شد و نوا ی شروع ترک در هنگام
آزمون ضربه بی تر خواهد شد .اين عوامل ازجمله دتيشل
كاه مااومت به ضربه است [ .]36 ،97با توجه به اينكه
ذرات نانو رس نوا ی تمركز تن و نااط شروع شكست را
ايجاد میكنند ،درنتیجه با افزاي مادار نانو رس ،میشزان

مااومت به ضربه چندسازه كاه میيابد .همچنین عور
نانو رس انشریی جشذبششده توسش چندسشازه را افشزاي
میدهد بهیوریكه افزاي مادار نانو رس ،منایای را در
ماتريپ پلیمری بشه وجشود مشیآورد كشه موجشب تمركشز
بی تر تن شده و رشد ترک از آن نا یه آغشاز مشیششود
[ .]36نتايج اصشل از ايشن تحایشق بشا مطالعشات  Kordو
همكشششششششاران  Wu ،2191 Kord ،2111 Kord ،2199و
همكشششاران ( )2117و  Chowdhuryو همكشششاران ()2116
تطابق دارد [.]37 ،32 ،27 ،98 ،97

شکل  -0تأثیر مادار سازگار كننده و نانو رس بر ويژگیهای مكانیكی چندسازه اصل از الیاف كاغذ بایله  /پلیپروپیلن
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مطالعات ساختاري
آزمون تفرق اشعه ایکس
شكل  3ییفهای پراش پرتو اششعه ايكشپ ذرات نشانو
رس خال و تیمارهشای شاوی  2و  4درصشد نشانو رس را
نشان میدهد .با ماايسه اجمالی بین پیكهشای ايجادششده
در ییف نانو رس خال و تیمارهای شاوی  2و  4درصشد
نانو رس ،میتوان اينگونه اظهار كرد كه با افشزاي درصشد
نانو رس فاصله بین تيههای سیلیكاتی افزاي يافته است.
بهیوریكه پیك پراش اششعه ايكشپ نشانو رس خشال در
زاويه  2θ=2/8دارای فاصله بین تيهای  3/95نانومتر اسشت
كه با افزودن نانو رس به چندسازه تا  2درصد ،پیك پشراش
اشعه ايكپ به سمت عاب كشیده شده است بهنحشویكشه
پیك تند در زاويه  2θ=2/34بشا فاصشله بشینتيشهای 3/77
نانومتر ايجاد شده است .همچنین با افزاي ذرات نانو رس
تا  4درصد ،پیك پشراش اششعه ايكشپ در زاويشه 2θ=2/23
كمتر شده و فاصله بین تيههشای رسشی بشه  3/16نشانومتر
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افزاي يافته است؛ بنابراين از شكل  3اينگونشه مشیتشوان
استنعاط كرد كه سشاختار ايجادششده در چندسشازه از نشوع
بینتيهای است ،زيرا قله مربوط به نا یه بلشوری نشانو رس
كشامال از بششین نرفتشه و فاش بششه سشمت عاششب و  2θهششای
پايینتر كاه يافته اسشت .بشهععشارتديگشر ،فاصشله بشین
تيههای سیلیكاتی نانو رس بشه دلیشل نفشوذ زنجیشرههشای
پلیمری افزاي يافته ولی ازهمگسیختگی كامل تيههشای
رس رخ نداده است .اين در الی اسشت كشه اگشر سشاختار
چندسازه از نوع ساختار تيهتيهای باشد ،به دلیل متالشی
شدن ساختار بلوری هی قلهای در منحنی بشاقی نخواهشد
ماند .مطالعات ساختاری چندسازه چوب پالستیك بهروش
پراش اشعه ايكپ نشان داد كه توزيع نشانو رس در زمینشه
پلیمری از نوع ساختار بینتيهای بوده و با افشزاي ماشدار
ذرات نانو رس فاصله بین تيهها افزاي میيابد .يافتههشای
اين پژوه بشا نتشايج  )2111( Kordو  Wangو همكشاران
( )2115همخوانی دارد [.]91 ،98

شکل  -1ییفهای پراش پرتو اشعه ايكپ ذرات نانو رس در تیمارهای موردمطالعه

میکروسکوپ الکترونی پویشی
ششكل  4تصشاوير میكروسشكوپی تیمارهشای مختلشف
چندسازه را با بزرگنمايی  9111برابر نشان مشیدهشد .بشر
اساس بررسی تصاوير مشاهده میشود كشه در تیمشار فاقشد

سازگار كننده و نشانو رس (ششكل  ،)aمیشزان بیشرونزدگشی
الیاف بی تر بوده و الیاف كاغشذ بایلشه كشمتشرين میشزان
چسعندگی با ماتريپ پلیمری را دارا میباشند بهنحویكشه
سششششطح شكسششششت چندسششششازه دارای غیريكنششششواختی و
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كننده ،الیاف كاغذ و پلیپروپیلن را در بشر گرفتشه و سشطح
شكست نمونههشا نسشعت بشه تیمشار فاقشد سشازگار كننشده
يكنواختتر و هموارتر اسشت و غیريكنشواختی و نشاهمواری
سطوح كمتر ديده میششود و شكسشت در الیشاف و پلیمشر
بهصورت همزمان ديده میشود .همچنین چسعندگی بشین
فاز یعیعشی و پلیمشری بشا افشزودن ذرات نشانو رس ( cو )d
فرهها و ذرات بیرون
بهعود يافته و درنتیجه باعه كاه
آمده از متن پلیمر زمینه شده است.

نششاهمواریهششای نسششعتا زيششادی اسششت كششه در تصششاوير
میكروسكوپی بهصورت پرز مانند و تيشههشای جشدا از هشم
ديده میشود كه اين امر نشاندهنشده نرمشی پالسشتیك و
شكست در اين نا یه به دلیل اتصال ضعیف يا الیاف كاغشذ
است .بهععارتديگر بدون استفاده از سازگار كننشده دو فشاز
پركننده و ماتريپ پلیمری به دلیل اتصاتت ضعیف ،مجشزا
از هم مشاهده میشوند .از یرفی ديگر عور سازگاركننده
( )bسعب بهعود همعسشتگی و اتصشاتت بشین الیشاف كاغشذ
بایله و پلیپروپیلن شده است؛ بهیشوریكشه مشاده سشازگار


شکل  -1تصاوير میكروسكو الكترونی چندسازه فاقد سازگار كننده و نانو رس ( ،)Aچندسازه اوی سازگار كننده و فاقد نانو رس (،)B
چندسازه اوی سازگار كننده و  %2نانو رس ( ،)Cچندسازه اوی سازگار كننده و  %4نانو رس ()D

نتیجهگیري
در اين پژوه  ،تأثیر ماادير ذرات نانو رس و همچنین
سششازگار كننششده  MAPPبششر خششواص فیزيكششی و مكششانیكی
چندسازه الیاف كاغذ بایله /پلیپروپیلن موردبررسشی قشرار
گرفت و نتايج نشان داد كه:
 -9افزاي مادار نانو رس از  1به  4درصد ،ازيكیرف

سعب ايجاد تورم تيههای رس و ايجاد چسعندگی سطحی
قوی بین پلیمر و خاک رس شده و درنتیجه مااومشتهشای
خمشی و كششی چندسازه افزاي میيابد .از یرفی ديگشر
ويژگی نفوذناپذيری نشانو رس مشانع از نفشوذ آب بشه درون
ماتريپ پلیمری شده و بهعود خواص فیزيكی را بشه دنعشال
دارد .با توجه به اينكه ذرات نانو رس نوا ی تمركز تن و
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 سشعب توزيشع،سطح مشترک بین دو فاز یعیعی و پلیمری
مناسشبتشر ذرات پركننشده در مشاتريپ پلیمشری ششده و
 درصد سازگار كننده تمشامی خشواص3 درنتیجه با افزودن
.مكانیكی و فیزيكی بهعود يافته است
 مطالعششات سششاختاری چندسششازه چششوب پالسششتیك-3
بهروش پراش اشعه ايكپ نیز نششان داد كشه توزيشع ذرات
نانو رس در زمینه پلیمری از نوع ساختار بینتيهای بوده و
با افزاي مادار ذرات نانو رس فاصله بین تيشههشا افشزاي
.يافته است
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 درنتیجشه كشه بشا،نااط شروع شكست را ايجشاد مشیكننشد
 میزان مااومت به ضربه چندسشازه،افزاي مادار نانو رس
 انشریی، همچنشین عشور ذرات نشانو رس.كاه میيابشد
 ازايشنرو،جذبشده توس چندسازه را افشزاي مشیدهشد
افزاي مادار ذرات نانو رس منایای را در ماتريپ پلیمری
به وجود میآورد كه موجب تمركز بشی تشر تشن ششده و
رشد ترک از آن نا یه شروع میشود بهیوریكه ايشن امشر
.منجر به كاه مااومت به ضربه شده است
 افزودن عامل سازگار كننده ضمن بهعود اتصشال در-2
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The effect of nano clay and coupling agent on the physical and mechanical
properties of polypropylene waste paper composites

Abstract
In this study, the effect of nanoclay particles and coupling
agent on the physical and mechanical properties of
polypropylene / waste paper composites was studied. To meet
the research objectives, waste paper fibers with polypropylene
in 50% by weight, nanoclay (0, 2 and 4%) and coupling agent
(0 and 3%) were compounded in an internal mixer at 155°C
and 60rmp and the samples were prepared by injection
molding. The results showed that the physical and mechanical
strength of composite improved in the presence of coupling
agent. As well as water absorption, thickness swelling,
flexural and tensile strength and flexural and tensile modulus
were improved by increasing the nanoclay particles content.
However, notched impact strength was reduced. Also, study
on structural behavior of composite with x-ray diffraction
showed that the nanoclay was distributed as intercalation
structure in polymer matrix, and distance between layers were
increased with increasing of nanoclay particles content.
Key words: waste paper, nanoclay, physical and mechanical
properties, coupling agent, wood plastic composite.
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