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تولید و ارزیابی خواص نانوکامپوزیت شفاف سهالیه حاوی اپوکسی تقویت شده با نانوفیبرسلولز
و نانوفیبرکیتین

صدیقه ایزي

چکیده
در این مطالعه ،نانوکامپوزیت سهالیه شفاف متشکل از نانوفیبرهای سلولز چوب
( ،)WCNFنانو فیبرهای سلولز باکتریایی ( )BCNFو نانوفیبرهای کیتین ()ChNF
بهصورت جداگانه بهعنوان الیهی وسط و اپوکسی بهعنوان الیههای رویی و پشتی
ساخته شد و ویژگیهای آن مورد بررسی قرار گرفت .نانوفیبر سلولز و نانوفیبر کیتین
ابتدا تبدیل به نانوفیلم شده و سپس بعد از جابجایی حالل با اتانول و استون در
اپوکسی غوطهور شدند و در نهایت نانوفیلمهای آغشته به اپوکسی بعد از پرس سرد
در آون خشک شدند تا نانوکامپوزیت سهالیه تهیه گردد .آزمونهای ،FE-SEM
شفافیت و کشش نشان دادند که اپوکسی به الیه وسط (نانوفیلم) نفوذ کرده و موجب
شفافیت و خواص مکانیکی بیشتر شده است .طبق آزمون  XRDشاخص کریستالی
نانوکامپوزیتها کمتر از شاخص کریستالی نانوفیلمهای خالص بود .آزمون ATR-
 FTIRحاکی از مشابهت پیک نانوکامپوزیتها با پیک اپوکسی بود که دلیل آن
حضور الیه اپوکسی در باال و پایین فیلم نانوفیبر سلولز و نانوفیبر کیتین بود .خواص
مکانیکی و شفافیت تمام نانوکامپوزیتها بیشتر از نانوفیلم خالص بود.
نانوکامپوزیتهای حاوی  BCNFو  ChNFبهترتیب بیشترین خواص مکانیکی و
شفافیت را نشان دادند.
واژگان کلیدي :نانوکامپوزیت شفاف ،نانوفیبر سلولز ،نانوفیبر کیتین ،اپوکسی.

مقدمه
شیشه معمولترين و پركاربردترين ماده شفاای اسف
كه در زندگ بشر و صنايع مختلف استااده م شفود ايفن
ماده كامالً شااف بوده ،دارای ضريب انبساط حرارت پايین،
مقاوم به سايش باال و سخت بسفیار زيفاد م باشفد امفا
بهدلیل مشکالت نظیر دانسیته بفاال ،شفکلده سفخ و
برگش پذيری كم آن به طبیع  ،محققفان بفهدنبال مفاده
جايگزين برای آن م باشند .پالستیکها و پلیمرهای شااف
يک از اين گزينهها م باشند كه دارای قابلی یرمپفذيری
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هسففتند  ]1يکف از روشهففای ايففدهآل بففرای ریففع ايففن
محدودي اسفتااده از مفواد زيسفت در سفايز نفانو ماننفد
نانوییبرهففای سففلولز و نانوییبرهففای كیتففین م باشففد
نانوییبرهففای سففلولز و كیتففین هففر دو یراوانتففرين پلیمففر
زيسفففت روی زمفففین و همینفففین زيسففف تخريبپذير،
تجديدشونده و دارای دواص مکفانیک بفاال م باشفند بفا
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تركیب اين نانومواد زيست و انواع پلیمرهای شااف م توان
به نانوكامپوزي با ويژگ هفای مناسفب نفوری ،ییزيکف و
مکانیک و زيس تخريبپذيری دس يایف  3 ،2 ،1و 4
] عالوه بر اين نانوییبرهای سفلولز و نانوییبرهفای كیتفین
دارای قطر كمتر از يکدهم طول موج نور مرئ بوده و لفذا
بر پراكندگ نور عبفوری ارفر كمف دارنفد  ]5ییلمهفای
شااف نانوییبر سفلولز و نفانوییبر كیتفین م تواننفد بفرای
كاربردهای اپتوالکترونیک ماننفد پانفل دورشفیدی ،سفقف
دورشیدی يا پنجرههای دورشفیدی  ،]6بسفتهبندیهای
شففااف زيسفف تخريبپذير و آنت باكتريففال ،دسففتگاههای
پزشک و الکترونیک  ،]7لنزهای تماس  ]8و غیره مورد
استااده قرار گیرند
در سالهای ادیر ،انواع ییلمها و كامپوزي های شااف
 CNF1و  ،ChNF2تقوي شده با رزينهای مختلف گزارش
شده اس برای مثال Shao ،و همکاران ()2012
ییلمهای نانوكامپوزي شااف نانوییبر كیتین /رزين
اپوكس سادتند نانوكامپوزي حاصل دارای انتقال نور 85
درصد در طول موج  600نانومتر بوده درحال كه انتقال نور
رزين اپوكس دالص ( )%91و ییلم دالص نانوییبر كیتین
( )70%گزارش گرديد  Yano ]9و همکاران ()2005
مانند
مزي های تقوي كنندههای نانومواد زيست
نانوییبرهای سلولز را مورد بررس قرار دادند آنها
كامپوزي های شااف بهوسیله انواع مختلف رزينهای
تقوي كننده با استااده از نانوییبرهای سلولز باكتری
بهدس آوردند نانوكامپوزي های حاصل عالوه بر شاایی
باال دارای استحکام مکانیک باال بودند ]10
پراكندگ و توزيع نانومواد در تولید نانوكامپوزي يک
مسئله بحث برانگیز اس  ]2عملکرد شاایی و دواص
ییزيک و مکانیک نانوكامپوزي نیز بهطور معن داری به
كیای پراكندگ نانومواد درون ماتريس مرتبط اس ؛
شبکههای يکنواد اتصال يایته بدون كاهش قابل توجه
شاایی نوری عملکرد بهتری را در اين بخش و ساير
دواص ییزيک و مکانیک ارائه م دهند  ]1به همین
دلیل در اين پژوهش ابتدا نانوییلمهاي از نانوییبر سلولز
چوب ( 3،)WCNFنانوییبر سلولز باكتری ( 4)BCNFو

نانوییبر كیتین ( )ChNFسادته شد تا در مرحله بعد
بهعنوان يک بستر يکپارچه و يکنواد برای تركیب با
اپوكس استااده شود و از عدم توزيع يکنواد
نانوسادتارها در ماتريس جلوگیری گردد .برای ناوذ پلیمر
به درون اين نانوییلم بستر ،روش جابجاي حالل استااده
ال راب گرديد با استااده از اين روش م توان
شد كه قب ً
منایذ ريزی در سادتار نانوییلمهای سلولزی ايجاد كرد تا
پلیمر بتواند درون آن ناوذ بیشتری داشته باشد ]11
در اين مطالعه ،سه نوع نانوكامپوزي شااف از تركیب
نانوییلمهای  BCNF ، WCNFو  ChNFبهطور جداگانه
بهعنوان اليهی اصل و پلیمر شااف اپوكس بهعنوان
سادته شد و دواص
و پشت
اليههای روي
نانوكامپوزي های سهاليه حاصل مورد بررس و مقايسه
قرار گری

مواد و روشها
ژلهای نانوییبر سلولز چوب ( 2/5درصد) ،نانوییبر
كیتین (2/5درصد) و ییلم تر نانوییبر سلولز باكتری با
غلظ  %1از شرك نانونوين پلیمر (ايران) دريداری شد
رزين اپوكس و هاردنر ( )HY5161آن از شرك
هانتسمن(5چین) تهیه گرديد
آمادهسازی نانوکامپوزیتهای سلولز و کیتین
نانوكامپوزي های نانوییبر سلولز-رزين اپوكس و
نانوییبر كیتین-رزين اپوكس طبق روش زير سادته شد:
ابتدا ژلهای  11/5( WCNFگرم) و  11/5( ChNFگرم)
با استااده از يک صای پل استر (مش  )350برای تولید -
پد اولیه وكیوم -ییلتر شدند پدهای بهدس آمده در
دمای  100درجه سانت گراد ،یشار  2مگاپاسکال بهمدت
 40دقیقه برای تهیه نانوییلمهای  WCNFو  ChNFتح
پرس گرم (مدل FP-8025-Sشرك یرآورده آزمون تجهیز
ايران) قرار گریتند جه تولید نانوییلم سلولز باكتری
 CNF-Bبا توجه به اينکه از شرك نانونوين پلیمر ییلم
آماده و تر تهیه شده بود ابتدا آب اين ییلم را با قرار دادن
بین صاحات شیشهای دارج و طبق روش باال تح پرس

1

Cellulose nanofiber
Chitin nanofiber
3 Wood cellulose nanofiber
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Bacterial cellulose nanofiber
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گرم قرار گری بعد از ساد نانوییلمها جابجاي حالل با
استااده از اتانول و استون برای ایزايش تخلخل جه
یراهم آوردن شرايط ناوذ عمیق اپوكس به دادل سادتار
نانوییلمها صورت گری بعد از مرحله جابجاي حالل،
را در مخلوط
نانوییلمهای حاوی اپوكس
اپوكس /استون/هاردنر با نسب  1:2:2به مدت يک ساع
قرار گریته و با دس روی سطح نانوییلمها مالش داده شد
تا نانوییلمها بهدوب با اپوكس آغشته شوند سپس
نانوییلمهای آغشته شده با اپوكس در پرس سرد قرار
گریته و نهايت ًا در آون بهمدت  3ساع و در دمای 60
درجه سانت گراد دشک شدند تا نانوكامپوزي نهاي
بدس آيد جه ادتصار نانوكامپوزي های سادته شده از
نانوییبر سلولز چوب ،نانوییبر سلولز باكتری و نانوییبر
كیتین بهترتیب  BCNF-E ،WCNF-Eو  ChNF-Eنام-
گذاری گرديد
جه انجام آزمون  FE-SEMاز دستگاه میکروسکوپ
الکترون روبش نوع گسیل میدان مدل  MIRA3ساد
شرك  TESCANكشور چک در ولتاژ  15كیلوول
عکسبرداری از نمونهها انجام گرديد برای اندازهگیری قطر
ییبرها  100عدد نانوییبر در ريزنگارههای الکترون با نرم
ایزار  Digimizerمورد بررس قرار گریتند
شاایی نوری بهصورت كم و كیا بهترتیب با
استااده از اسپکتویتومتر،SPEKOL 2000( UV−vis 1
آلمان) و دوربین ديجیتال اندازهگیری شد
آزمون پراش پرتو ايکس با دستگاه  XRDمدل
STOE-STADI Pساد شرك  STOEانجام شد ناحیه
اسکن از دو تتای  10تا  40درجه با سرع  0/03درصد
درجه بر رانیه تنظیم گرديد درجه كريستال نمونهها طبق
یرمول  1محاسبه گرديد ]12
()1
كه در آن :CrI ،درجه كريستال ( :I ،)%شدت پیک در
دو تتای  16تا  21درجه برای نانوییبرهای سلولز چوب و
سلولز باكتری و كیتین :Ia ،شدت پیک مربوط به سلولز
غیركريستال و كیتین غیر كريستال م باشد

UV-visible spectrometer

1
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 ATR-FTIR2نمونهها با استااده از دستگاه
طیفسنج مادون قرمز مدل  Tensor ΙΙو ساد شرك
بروكر آلمان و در دامنه عدد موج  500 cm-1تا 4000
اندازهگیری شدند
جه آزمون كشش استاتیک ،مدول يانگ و كرنش
نمونههای نوارمانند با ابعاد  60در  5میل متر با طول مؤرر
 30میل متر تهیه گرديد و سرع بارگذاری پنج میل متر
بر دقیقه بود جه انجام آزمون از دستگاه تس كشش
مدل  MP48A 20ساد شرك سنتام (ايران) استااده
گرديد

نتایج و بحث
شکل  ،1تصاوير دوربین ديجیتال از شاایی كیا و
نیز دادههای (نمودار ستون ) حاصل از شاایی كم
نمونهها را در سه حال نانوییلم دالص ،نانوكامپوزي
سادته شده بدون روش جابجاي حالل و نانوكامپوزي
سادته شده با روش جابجاي حالل را نشان م دهد
همانطور كه مالحظه م گردد شاایی نانوییلم دالص
 BCNF ،WCNFو  ChNFبهترتیب  14 ،11و  20درصد
بهدس آمد كه بهمراتب كمتر از شاایی نانوكامپوزي -
های متناظر سادته شده بدون و با جابجاي حالل اس
مقادير شاایی نانوكامپوزي های BCNF-E ،WNCF-E
و  ChNF-Eكه بدون جابجاي حالل بدس آمدند
بهترتیب  25 ،45و  40درصد و شاایی نانوكامپوزي -
هاي كه با جابجاي حالل بدس آمدند بهترتیب 78 ،70
و  83درصد محاسبه گرديد انتقال نور رزين اپوكس نیز
 90درصد بود يک از داليل عبور نور از نمونهها ارر اندازه
اجزای سازنده آنها م باشد به اين معن كه ضخام
كمتر از  100نانومتر نانوییبرهای سلولز و كیتین بسیار
كوچکتراز طول موج نور مرئ ( 400-800نانومتر
م باشد  ]13شاایی نوری بهشدت به ضخام ییبر
بستگ دارد  ]9طبق قانون بیرالمبرت 3،جذب نور بهطور
معن داری با كاهش ضخام ییبر كاهش م يابد ]14
همینین نانوییبرهای نازک ،سطح صافتری ايجاد م -
كنند كه بر مقادير شاایی تأریر مثب دارند منته
اينكه چرا با وجود اين داليل هنوز نانوییلمها نیمهشااف
Fourier transform infrared spectroscopy
Beer-Lambert

2
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هستند به دانسیته نانوییلمها مربوط اس طبق جدول 1
كه مقادير دانسیته نمونهها را نشان م دهد تااوت بین
دانسیته واقع ییلمهای نانوییبر ( )0/9 g/cm3و دانسیته
ذات نانوییبرهای استااده شده ( )1/5 g/cm3باعث ايجاد
منایذ و سادتار متخلخل شده و لذا وجود تخلخل منجر به
ب نظم در عبور نور و شاایی كمتر م شود ارر قابل
مالحظه روش جابجاي حالل در میزان شاایی
نانوكامپوزي ها اين یرض را كه پلیمر اپوكس توانسته
ناوذ بیشتری به درون نانوییلم داشته باشد را تقوي م -
كند با علم به اين موضوع كه جابجاي حالل م تواند
منایذ و تخلخل درون سادتار نانوییلم را زياد نمايد و
مضای ًا اينكه نانوییلمهای سادته شده نیز دارای تخلخل
بودهاند  ]11ناوذ اپوكس به درون نانوییلمهای سلولز و
كیتین قابل توجیه م گردد در هنگام تركیب نانوییلمها با

پلیمر رقیقشده اپوكس  ،زنجیرههای اپوكس با سهول
بیشتری به دادل منایذ ناوذ م كنند ناوذ پلیمر
رقیقشده با استااده از پرس سرد كه در اين پژوهش
استااده شد تشديد گرديد؛ از اينرو ،دانسیته ایزايش و
تخلخل كاهش م يابد و با كاهش تخلخل شاایی ایزايش
م يابد  ]16 ،15از سوی ديگر ،پلیمر اپوكس كه سطح
روي و پشت ییلمهای نانوییبری را پوشانده باعث كاهش
ناهمواری سطح م شود؛ از اين رو ،ب نظم انتقال
پرتوهای نور كاهش و شاایی ایزايش م يابد بهدلیل قطر
كمتر نانوییبرهای كیتین در مقايسه با نانوییبرهای سلولز
باكتری و سلولز چوب ،ییلم نانوییبر كیتین و نانوكامپوزي
مربوط به آن ( )ChNF-Eبیشترين شاایی را در بین
نانوكامپوزي ها نشان داد

جدول  -1مقادیر دانسیته نمونهها
نمونه

Epoxy

BCNF

BCNF-E

ChNF

ChNF-E

WCNF

WCNF-E

دانسیته ()g/cm3

0/85

0/81

1/22

0/81

1/58

1/07

1/43

شکل  -1شفافیت کیفی و کمی نمونهها

شکل  2ریزنگاره  FE-SEMسطح مقطع شکست کششی نمونهها به همراه مدل شماتیک سطح مقطع نانوکامپوزیت سهالیه را نشان میدهد.

در بزرگنماي  1000برابر سطح مقطع پلیمر اپوكس
صاف و يکپارچه و بدون ترک و شکاف ديده م شود
(شکل  )2aدر بزرگنماي باالتر ترکهای با ضخام
نانومتری در سادتار پلیمر ديده م شود كه احتماالً ناش
از شکس های موضع سطح در ارر انرژی باريکه
الکترون میکروسکوپ الکترون و يا حاصل تنشهای وارده

كشش م باشد در بزرگنماي  1000برابر نانوكامپوزي -
ها ،ريزنگاره  FE-SEMنشان م دهد هر سه نوع
نانوكامپوزي سادتار سهاليهای دارند در حال كه اليه
میان نانوییلمهای  BCNF ،WCNFو  ChNFو اليه رو و
پش رزين اپوكس هستند (شکل  2c ،2bو  )2dنسب
وزن نانوییبرها بهكل وزن نانوكامپوزي  35±5درصد
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بدس آمد تشکیل سادتار سهاليه بهدلیل نوع روش تولید
اس به اين صورت كه ییلمهای نانوییبر ابتدا تشکیل شده
و سپس با اپوكس تركیب شدند (بعد از جابجاي حالل)
 ]1در مورد تصاوير با بزرگنماي باالتر نانوكامپوزي ها كه
از ناحیه نانوییلمهای نانوكامپوزي ها تهیه شد م توان اين
چنین برداش كرد كه نانوییبرهای سلولزی و يا كیتین
تنها نبوده بلکه توسط يک ماتريس احاطه شدند كه اين
ارزياب كیا م تواند يک شاهد ديگری مبن بر ناوذ
اپوكس بهدرون نانوییلمها باشد عالوهبراين ،در مرحله
نهاي جابجاي حالل ،ییلمها با استون اشباع شد ،بنابراين
استون بهعنوان حالل اپوكس م تواند اين پلیمر را حل
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كند و غلظ و ويسکوزيته پلیمر را كاهش دهد در نتیجه،
زنجیرهای پلیمر رقیقشده م توانند وارد منایذ كوچک در
ییلم بستر شوند یشار پرس سرد مورد استااده نیز جه
ناوذ بیشتر زنجیرهها اپوكس بهدرون سادتار نانوییلم هم
نقش بسزاي داشته اس مدل شماتیک در شکل  2eناوذ
زنجیرههای اپوكس را به درون نانوییلم نشان م دهد
میانگین قطر  BCNF ،WCNFو  ChNFبهترتیب 38±16
و  45±15و  30±12نانومتر بود بنابراين ،تمام
نانوییبرهای مورد استااده در اين مطالعه در مقیاس نانو
(كمتر از  100نانومتر) بودند

شکل  -2ریزنگاره  FE-SEMاز سطح مقطع شکست کششی نمونهها بههمراه مدل شماتیک سطح مقطع نانوکامپوزیت سهالیه

شکل  3و جدول  ،2منحن  XRDو مقادير درجه
كريستال نمونهها را بهترتیب نشان م دهد ییلم رزين
اپوكس دالص دارای يک پیک پهن در دوتتای حدود
 18/5درجه م باشد و اين نشان م دهد كه اپوكس يک
پلیمر آمورف م باشد  ]17در مورد ییلم ،WCNF

تصاوير پراش پرتو ايکس پیکهايیرا در ،16/1 ،15/2
22/6و  34/5درجه نشان دادند كه متعلق به سلولز نوع Iβ
اس و درجه كريستال  69درصد را نشان داد در مورد
نانوكامپوزي  ،WCNF-Eپیک پهنتر شدند كه متأرر از
حضور اپوكس آمورف اس ؛ از اين رو ،درجه كريستال

تولید و ارزياب دواص نانوكامپوزي شااف سهاليه حاوی اپوكس تقوي شده
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كريستال كمتر نانوكامپوزي های شااف در مقايسه با
ییلمهای نانوییبری دالص ،بدان معن نیس كه اپوكس
سبب تخريب كريستالهای ییلم بستر شده بلکه با عناي
به سهم حدود  65درصدی پلیمر آمورف اپوكس در
نانوكامپوزي نهاي اين مسئله رخ داد در همه مطالعات
 XRDطیف نانوكامپوزي ها مشابه به منحن مربوط به
ییلم بستر آنها (شامل نانوسلولز باكتری ،نانوكیتین و
نانوسلولز چوب) م باشد عل اين امر به وجود
كريستالها در ییلمهای بستر مذكور و نیز عدم وجود
كريستال در اپوكس برم گردد لذا طیف مربوط به
نانوییلم بستر ارر غالب بر طیف نانوكامپوزي داشته اس

اين نمونه به  48درصد كاهش يای منحن پراش پرتو
ايکس ییلم  BCNFپیکهای سلولز نوع  Iαرا با درجه
كريستال  87درصد را نشان م دهد اما نانوكامپوزي
شااف  BCNF-Eيک پیک پهنتر را در دو تتای  18درجه
نشان داد كه مؤيد وجود اپوكس در سادتار اس درجه
كريستال نانوكامپوزي  65 ،BCNF-Eدرصد بود در مورد
ییلم  ChNFدالص و نانوكامپوزي شااف  ،ChNF-Eيک
پیک اصل در دوتتای  19/5درجه و سه پیک در دو تتای
 21/5 ،9/5و  23/5درجه ظاهر شد درجه كريستال ییلم
 ChNFو نانوكامپوزي شااف  ChNF-Eبهترتیب  90و 69
درصد محاسبه گرديد بايد در نظر داش كه درجه

جدول -2مقادیر درجه کریستالی نمونهها
نمونهها
درجه کریستالی(درصد))Cr.I(%

BCNF

87

BCNF-E

ChNF

ChNF-E

WCNF

WCNF-E

65

90

69

69

48

شکل  -3منحنی  XRDنمونهها

شکل  ،4طیفسنج مادون قرمز نمونهها را در
محدوده  4000-500 cm-1نشان م دهد نتايج به اين
شرح اس  :در ییلمهای  WCNFو  ،BCNFپیکهای
موجود در  1060و  1064بهترتیب مربوط به ارتعاش حلقه

پیرانوزی و پیوند كوواالنس ) C-O(Hو پیک مربوط به
گلوكز م باشد  ]18همینین پیکهای ظاهر
پیوند
شده در  1157و  1372را بهترتیب م توان به ارتعاش
كشش نامتقارن پیوند  C-Oو به ارتعاش دمش پیوند O-
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 Hنسب داد و پیک موجود در  2900مربوط به ارتعاش
كشش  C-Hسلولز اس  ]18پیکهای  3753و 3422
نیز مربوط به ارتعاش كشش هیدروژن گروه هیدروكسیل
م باشد
 )1در مورد ییلم  ChNFدالص ،پیکهای ظاهر
شده در یركانس  3000 ،1660و  3600بهترتیب مربوط
به گروهای كربونیل OH ،و  NHاس پیک موجود در
از
 3448را م توان به پیوند هیدروژن
حلقه نسب داد پیکهای ظاهر شده در  3430و 3258
مربوط به ارتعاش كشش گروههای  O-Hو  N-Hم باشد
]19
 )2در ییلم رزين اپوكس دالص ،سه گروه از
پیکهای جذب را م توان تشخیص داد گروه اول
عددهای موج باالتر از  3100cm-1جذبهای مربوط به
ارتعاشات كشش پیوند  O-Hظاهر شدهاند گروههای دوم
مربوط به آن دسته از پیکهای جذب م باشند كه در
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محدوده  2750-3050cm-1ظاهر شدهاند اين پیکها
ناش از ارتعاشات كشش پیوند  C-Hم باشند گروه سوم
از پیکها كه در عددهای موج كمتر از 1650 cm-1
ظاهر شدهاند به ارتعاشات دنث پیوندهای ،O-H
ارتعاشات كشش پیوند دوگانه  C=Cدر حلقههای ینیل و
ارتعاشات كشش پیوندهای  C-Oو  C-Cدر اترهای
آروماتیک م باشند
 )3در نمونههای نانوكامپوزي  ،تمام طیفها ،طیف
مشابه طیف اپوكس دالص نشان دادند با توجه به اينكه
اين آزمون ( )ATR-FTIRسطح نمونهها را بررس نموده و
از طرف ديگر چون نانوكامپوزي سادته شده سهاليهای
بوده و اليه رو و پش آن را اپوكس تشکیل داده لذا
طیفهای تشکیل شده برای نانوكامپوزي ها مشابه طیف
مربوط به اپوكس دالص بوده و در نتیجه طیف ATR-
 FTIRنانوكامپوزي ها مشابه به هم بود

شکل  -4طیف  ATR-FTIRنمونهها
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شکل  ،5استحکام كشش (الف) ،مدول يانگ (ب) و
كرنش(ج) نمونهها را نشان م دهد ییلم  BCNFو
نانوكامپوزي  BCNF-Eبهترين دواص مکانیک را در
استحکام كشش در مقايسه با انواع ديگر ییلمها و
نانوكامپوزي ها نشان داد كه دلیل آن به درجه كريستال
بیشتر ،طول بلندتر و درجه پلیمريزاسیون و ضريب شکل
بیشتر ،همینین سادتار شبکهایتر و سه بعدی نانوییبر
سلولز باكتری مرتبط اس همینین دواص مکانیک
نانوكامپوزي ها نسب به ییلمهای نانوییبر دالص بستر
بهتر بود اين نتیجه را م توان به چند دلیل نسب داد)1 :
پس از اشباع نانوییلمها با اپوكس و ناوذ اپوكس
رقیقشده به منایذ ییلم بستر ،حجم یضای آزاد كاهش
م يابد لذا دانسیته نانوییلم حاوی اپوكس ایزايش يای (
 )1/150 g/cm3در اين ارتباط وجود تخلخل در نانوییلم
اولیه و ایزايش میزان تخلخل در ارر جابجاي حالل نیز
تاریرگذار بوده اس  )2راب شد كه اپوكس م تواند با
پلیمرهای زيست نظیر سلولز و كیتین پیوند كوواالنس
برقرار كند كه اين پديده سبب ايجاد سطح مشترک مؤرر و
شبکه يکپارچه م گردد كه ارر بسزاي م تواند بر دواص

مکانیک نانوكامپوزي حاصل بگذارد  )3 ]21با اين
نتیجه و تصاوير حاصل از  FE-SEMو تس شاایی
همراه با طرح شماتیک كه در شکل  3eارائه شد م توان
ال
نتیجه گری كه نمونههای نانوكامپوزيت از سهاليه كام ً
جدا تشکیل نشدهاند ،بلکه بهدلیل تأریر ناوذ پلیمر در
ییلم بستر ،اتصال قوی بین اليههای اپوكس رو و پش با
نانوییلم بستر ايجاد و منجر به انتقال بهتر تنش و دواص
مکانیک باالتر گرديد  )4با توجه به استااده از سادتار
يکپارچه ییلم نانوییبری ،مشکل گسستگ و عدم توزيع
مناسب نانوسادتارها در ماتريس مرتاع گرديد يکپارچگ
در شبکه نانوییبری سبب انتقال تنش مؤررتر م گردد
همینین از آزمون كشش استاتیک مشخص شد كه میزان
كرنش نانوكامپوزي های شااف در نقطه شکس كمتر از
ییلم بستر و كم بیشتر از كرنش اپوكس دالص بود اين
كاهش م تواند مربوط به محدود شدن تحرک زنجیرههای
سلولز و كیتین بهدلیل برهمکنشهای قدرتمند بین
نانوییبرهای سلولز و كیتین با رزين اپوكس  ]21و
همینین مقدار كمتر كرنش اپوكس مورد استااده باشد

شکل  -5استحکام کششی ،مدول یانگ و کرنش نمونهها

نتیجهگیری
در اين مطالعه نانوكامپوزي های شااف سهاليه حاوی
نانوییلم سلولزی و كیتین (در مركز) و اليه اپوكس (در
پش و رو) سادته شد و دواص آنها ارزياب و مقايسه
گرديد تمام شواهد و نتايج اين مطالعه نشان داد كه
اپوكس توانسته به اليه مركزی نانوییلم ناوذ كرده و

دواص نوری و مکانیک را بهطور معن داری بهبود بخشد
استااده از نانوییلم در اليه وسط نانوكامپوزي سبب شد
مشکل عدم يکپارچگ و توزيع مناسب نانوسادتارها در
ماتريس مرتاع شده و یرآيند ساد نانوكامپوزي سادهتر
گردد
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Fabrication and properties evaluation of three layered transparent
nanocomposite reinforced with cellulose and chitin nanofibers

Abstract
In this study, three-layered transparent nanocomposite
containing wood cellulose nanofibers (WCNF), bacterial
cellulose nanofiber (BCNF) and chitin nanofibers (ChNF)
individually as core layer and epoxy as top and bottom layers
has been fabricated and characterized. The WCNF, BCNF and
ChNF, prepared from Nano Novin Polymer Co. (Iran), were
first converted to nanofilms, followed by solvent exchanging
by ethanol and acetone and then immersed into epoxy resin.
The impregnated nanofilms with epoxy was cold pressed
followed by drying in an oven to get three layered
nanocomposites. FE-SEM, transparency and tensile test
showed that epoxy could penetrate into the core layer
(nanofilms) positively affected the transparency and
mechanical properties. The crystallinity index of
nanocomposite was lower than that of pure nanofilms. ATRFTIR confirmed the peaks of nanocomposites were similar to
those of epoxy. The mechanical and transparency properties
of nanocomposite were higher than those of pure nanofilms.
Nanocomposite containing BCNF and ChNF showed highest
tensile strength and transparency, respectively.
Keywords: transparent nanocomposite, cellulose nanofiber,
chitin nanofiber, epoxy.
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