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مروری بر عملآوریهای شیمیایی الیاف طبیعی برای
استفاده در کامپوزیتهای تقویتشده با الیاف طبیعی
ترجمه :مهدی کالگر ،الهام مرزبان مریدانی
تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات
دريافت ،1392/1/20 :پذيرش1392/7/16 :

مطالعه استفاده از الیاف طبیعی بهعنوان جایگزینی برای الیاف ساخت بشر در کامپوزیتهای
تقویت شده با الیاف افزایش یافته و راه را برای امکانات بیشتر صنعتی گشوده است .الیاف

طبیعی دارای مزایای چگالی کم ،قیمت ارزان و زیستتخریبپذیری هستند .هرچند ،عیب اصلی
این الیاف در کامپوزیتها سازگاری ضعیف با ماتریس و جذب رطوبت نسبتا زیاد آنهاست .از

مهدي كالگر

این رو ،عملآوریهای شیمیایی برای اصالح خواص سطحی الیاف مورد توجه قرار گرفتهاند .در

این مقاله ،اصالح شیمیایی مختلف روی الیاف طبیعی برای استفاده در کامپوزیت تقویت شده با

الیاف مرور شده است .عملآوریهای شیمیایی شامل قلیایی ،سیالنی ،استیلدارکردن ،بنزوئیلدار

کردن ،آکریلدار کردن ،عوامل جفتکننده مالئاتدارشده ،ایزوسیاناتها ،پرمنگنات و سایر روشها
بحث شده است .هدف از عملآوری شیمیایی الیاف که بهبود چسبندگی بین سطح الیاف و ماتریس

الهام مرزبان مريداني

پلیمر است ،نه تنها سطح الیاف را اصالح میکند ،بلکه استحکام الیاف نیز افزایش مییابد .جذب آب
کامپوزیت کاهش یافته و خواص مکانیکی آنها بهبود مییابد.

واژگان کلیدی
کامپوزیتهای تقویتشده با الیاف،
الیاف طبیعی،
اصالح شیمیایی،
عامل جفت کننده شیمیایی،
عملآوری سطح
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مقدمه

مروري بر عملآوريهاي شيميايي الياف طبيعي ...

در سالهای اخیر ،فراورش کامپوزیتهای پالستیک با استفاده از
الیاف طبیعی بهعنوان تقویت کننده بهطور چشمگیری افزایش یافته
است [ .]1-5کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف ،شامل الیاف
بهعنوان تقویت کننده و پلیمر بهعنوان ماتریس است .پلیمرهای
پالستیکی شامل پلیاتیلن سنگین ( ،)HDPEپلیاتیلن سبک
( ،)LDPEپلیپروپیلن ( ،)PPپلیاتراترکتون ( )PEEKو غیره...
بهعنوان ماتریس گزارش شدهاند [ .]1-9در کامپوزیتهای تقویت
شده با الیاف سنتی انواع مختلفی از شیشه ،کربن ،آلومینیم اکسید و
تعداد زیاد دیگری از ترکیبات بهعنوان جزء تقویت کننده استفاده
میشود .در سالهای اخیر ،الیاف طبیعی ،بهویژه الیاف پوست
درخت مانند الیاف کتان ،شاهدانه ،کنف ،صباره و بسیاری الیاف
دیگر بهوسیله برخی پژوهشگران بهعنوان الیاف تقویت کننده
کامپوزیتها بهکار رفته است [ .]1-9،5-11مزایای الیاف طبیعی
در برابر الیاف ساخت بشر شامل چگالی کم ،قیمت ارزان ،قابلیت
بازیافت و زیست تخریبپذیری است [ .]12-14این مزایا ،عامل
بالقوه جایگزینی الیاف طبیعی با الیاف شیشه در مواد کامپوزیتی
است .خواص مکانیکی الیاف طبیعی بهویژه کتان ،شاهدانه ،کنف و
سیزال بسیار خوب است و با الیاف شیشه در مدول و استحکام
ویژه رقابت میکنند [ .]15،16در جدول  ،1خواص مکانیکی برخی
از الیاف طبیعی و ساخت بشر درج شده است .کامپوزیتهای

تقویت شده با الیاف طبیعی میتوانند در صنایع پالستیک ،خودرو و
بستهبندی برای کاهش قیمت مواد بهکار روند [.]17
برای توسعه کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف طبیعی ،داشتن
درک بهتری از ترکیبات شیمیایی ،پیوندهای سطحی و چسبندگی
سطحی الیاف طبیعی ضروری است .ترکیبات الیاف طبیعی شامل
سلولوز ،همیسلولوز ،لیگنین ،موم و مواد انحاللپذیر در آب است.
ترکیبات الیاف طبیعی انتخاب شده در جدول  2نشان داده شده
است [.]18،19
این ترکیبات ممکن است با توجه به شرایط رویش و روشهای
آزمون حتی برای نوع یکسان الیاف متفاوت باشد .سلولوز یک
پلیساکارید نیمهبلوری ساخته شده از واحدهای -Dگلوکوپیرانوز
است که بهوسیله پیوندهای  -)1-4(-βگلوکوزیدیک به یکدیگر
متصلاند [ .]19مقدار زیاد گروههای هیدروکسیل در سلولوز
خواص آبدوستی به الیاف طبیعی میدهد .هنگامی که از آنها برای
تقویت ماتریس آبگریز استفاده میشود ،منجر به سطح مشترک
بسیار ضعیف و مقاومت ضعیف در برابر جذب آب می شود [.]20
همیسلولوزها دارای پیوند قوی با لیفچههای سلولوز احتماال
بهوسیله پیوندهای هیدروژنی است .پلیمرهای همیسلولوزی
شاخهدار ،کامال بیشکل و دارای وزن مولکولی كمتر قابل توجهی
نسبت به سلولوز است .به علت ساختار باز آن که شامل گروههای
هیدرکسیلی و استیلی متعدد است ،همیسلولوز در آب به طور

جدول  -1مقایسه ویژگیهای مکانیکی الیاف طبیعی با الیاف تقویت کننده متداول [.]9،10،16
الیاف

1/5-1/6
1/3-1/46
1/4-1/5
1/4
1/5
1/33-1/5
1/2
1/5
2/5
2/5
1/4
1/4

3-10
1/5-1/8
1/2-3/2
1/6
2-3/8
2-14
15-30
2/5-3
2/8
3/3-3/7
1/4-1/8

287-597
393-800
345-1500
550-900
200-938
400-700
175-220
1000
2000-3500
4570
3000-3150
4000

5/5-12/6
10-30
27/6-80
70
44-128
9-38
4-6
40
70
86
63-67
230-240
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پنبه
کنف
کتان
شاهدانه
رامی
سیزال
نارگیل
کرافت سوزنی برگان
شیشه E
شیشه S
آرامید (معمولی)
کربن (استاندارد)

چگالی

()g/cm3

ازدیاد طول ()%

استحکام کششی()MPa

مدول کششی()Gpa
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جدول  -2ترکیبات شیمیایی الیاف طبیعی معمول انتخاب شده [.]18،19
مروري بر عملآوريهاي شيميايي الياف طبيعي ...

نوع الیاف
الف -الیاف پوست
الیاف کتان
دانه کتان
کنف
کنف هندی
شاهدانه
رامی
ب -الیاف مغزه
کنف
کنف هندی
ج -الیاف برگ
موز لیفی
سیزال
صباره

سلولوز ()%

لیگنین ()%

71
43-47
31-57
45-71/5
57-77
68/6-91

2/2
21-23
15-19
12-26
3/7-13
0/6-0/7

18/6-20/6
24-26
21/5-23
13/6-21
14-22/4
5-16/7

2/3
0/2
0/9
1/9

5
2/5
0/5-2
0/8
-

37-49
41-48

15-21
21-24

18-24
18-22

-

2-4
0/8

56-63

7-9

15-17

-

3

47-78
77/6

7-11
13/1
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جزئی انحاللپذیر و نمگیر ( )hygroscopicاست [ .]16لیگنینها
بیشکل ،بسیار پیچیده ،بیشتر آروماتیک و پلیمرهای واحدهای فنیل
پروپاناند [ ،]19اما در میان ترکیبات الیاف طبیعی دارای کمترین
جذب آب هستند [.]16
از آنجا که خواص سطح مشترک ضعیف بین الیاف و ماتریس
پلیمر به علت ماهیت آبدوست الیاف طبیعی اغلب موجب کاهش
پتانسیل بهکارگیری آنها بهعنوان عامل تقویتکننده میشود ،اصالح
شیمیایی برای بهینهسازی سطح مشترک الیاف مورد توجه قرار
گرفته است .مواد شیمیایی میتوانند گروههای هیدروکسیل را فعال
کرده یا ایجاد بخشهای جدیدی شوند که بهطور موثری با ماتریس
درهمگیر شوند .توسعه یک نظریه قطعی برای سازوکار تشکیل
پیوند با مواد شیمیایی در کامپوزیتها مشکل پیچیدهای است.
بهطور کلی عوامل جفت کننده ،مولکولهایی با دو عملکرداند.
اولین عملکرد ،واکنش با گروههای هیدروکسیل سلولوز و دومین
آن ،واکنش با اعضای گروه ماتریس است.
 Bledzkiو  ]9[ Gassanچند سازوکار جفت شدن در مواد را
ارائه کردهاند:
 حذف الیههای مرزی ضعیف، تولید الیههای چقرمه و انعطافپذیر، توسعه نواحی بین فازی بسیار پیوند عرضی یافته با مدولی میان78

همی سلولوز ()%

پکتین ()%

خاکستر ()%

10-24
4-8

10
-

0/6-1
-

مدول سوبسترا و پلیمر،
 بهبود ترشوندگی بین پلیمر و سوبسترا، تشکیل پیوندهای کوواالنسی با هر دو ماده و تغییر قدرت اسیدی سطح سوبسترا.اصالح شیمیایی الیاف طبیعی برای بهبود چسبندگی با ماتریس پلیمر
توسط تعدادی از پژوهشگران بررسی شده است [ .]4-24ولی ،مواد
شیمیایی مختلفی استفاده شده و در مقاالت بسیار محدودی []9،18
سازوکار و استفاده از عملآوریهای شیمیایی در کامپوزیتهای
تقویت شده با الیاف به طور جزئی مرور شدهاند.

عملآوریهای شیمیایی
عملآوری قلیایی

عملآوری قلیایی یا مرسری کردن ،از رایجترین عملآوریهای
شیمیایی استفاده شده برای الیاف طبیعی است ،وقتی که برای
تقویت گرمانرمها یا گرماسختها استفاده میشود .اهمیت اصالح
انجام شده با عملآوری قلیایی ،گسستن پیوندهای هیدروژنی در
ساختار شبکه است که بدین وسیله زبری سطحی افزایش مییابد.
این عملآوری باعث زدودن مقدار زیادی لیگنین ،موم و روغنهای
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()1

Fiber − OH + NaOH → Fiber − O − Na + H 2 O

سيالن تركيبی شيميایي با فرمول شيميايي  SiH4است .سيالنها
بهعنوان عوامل جفت کننده براي چسبندگی الیاف شيشه به ماتريس
پليمر در پايدارسازي مواد كامپوزيتی بهكار ميروند .عوامل
جفتکننده سيالنی باعث كاهش تعداد گروههاي هيدروكسيل در
سطح مشترك الیاف و ماتريس میشوند .در مجاورت رطوبت،
گروههاي آلكوكسي قابل آبکافت منجر به تشكيل سيالنولها
ميشوند .سپس ،سيالنول با گروههاي هيدروكسيل الياف واكنش
داده ،پيوند كوواالنسي پايداري با ديواره سلولها تشكيل میدهد
كه روی سطح الياف جذب شیمیایی ميشود [ .]25از اين رو،
زنجيرهای هيدروكربن حاصل از كاربرد سيالن از تورم الیاف
جلوگيري ميكنند .این کار با ایجاد شبکهای از پيوندهاي عرضي
بهسبب پيوندهاي كوواالنسي بين ماتريس و الیاف انجام میشود.
نمایی از واكنش به شرح زير است [:]25
()2

H2O
CH 2 CHSi(OC2 H 5 )3 
→ CH 2 CHSi(OH 3 ) + 3C2 H 5OH

()3

CH 2 CHSi(OC2 H 5 )3 + FiBer − OH → CH 2 CHSi(OH) 2 O −
Fiber + H 2 O

بسیاری از پژوهشگران عملآوری سيالني را برای اصالح سطحي
كامپوزيت الياف شيشه به كاربردهاند [ .]33-36همچنين ،مشخص
شد ،جفتکنندههای سيالني در اصالح سطح مشترك ماتريس
پليمر -الیاف طبيعي اصالح شده موثر بوده و باعث افزايش
استحکام سطح مشترك ميشوند .گزارش شده است-3 ،آمينو
پروپيل تري اتوكسي سيالن با غلظت  1%در محلول استون و آب
( 50/50حجمی) به مدت  2ساعت براي اصالح سطحي الياف
كتان استفاده شده است [ Rong .]24و همکاران [ ]37الياف سيزال
را در محلول  2%آمينوسيالن در الكل  95درصد براي  5دقيقه در
 4/5 – 5/5 pHبا  30دقيقه خشككردن با هوا براي آبکافت جفت
کننده خيساندند .همچنين ،بهکارگیری محلولهای سيالن در
مخلوط آب و اتانول با غلظت  0/033%و  1%به وسيله  Valadezو
همکاران [ ]38و  Agrawalو همکاران [ ]25برای عملآوری الیاف
79
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بنابراين ،فراورش قليايي مستقيما روی لیفچههای سلولوز ،درجه
پليمرشدن و استخراج تركيبات ليگنين و همي سلولوز اثر دارد
[.]26
در عملآوری قليايي ،الیاف در محلول  NaOHبراي دورة معيني
از زمان غوطهور ميشوند Rey .و همکاران [ ]21و  Mishraو
همکاران [ ]22الياف سيزال و کنف را با محلول  NaOH 5%به مدت
 2 hتا  72 hدر دماي معمولی عملآوری كردند .عملآوری مشابهي
توسط  Morrisonو همکاران [ ]27برای الياف كتان انجام شد.
 Gareicaو همکاران [ ]28گزارش كردند ،براي لیفچهای نشدن و
صمغزدايي الیاف منفرد ،محلول قليايي  2%در دمای  200°Cو فشار
 1/5 MPaبه مدت  90 sمناسب است .اين پژوهشگران مشاهده
کردند ،قليا منجر به افزايش مقدار سلولوز بیشکل به بهای سلولوز
بلوری ميشود.
گزارش شده است ،عملآوری قليايي روي الیاف دو اثر ميگذارد:
 افزايش زبري سطح و در نتیجه بهتر شدن درهمگیریمكانيكي و
 افزايش مقدار سلولوز نمایان روی سطح الیاف و در نتیجهافزايش تعداد مواضع ممکن برای واكنش.
در نتيجه ،عملآوری قليايي اثر مناسبي بر رفتارهاي مكانيكي
الياف كتان بهویژه استحکام و سفتي الياف دارد [Vande .]26
 Weyenbergو همکاران [ ]24گزارش كردند ،عملآوری قليايي تا
 30%خواص كششي (استحکام و مدول) كامپوزيت اپوكسي -الياف
كتان را همراه با زدودن پكتين افزایش میدهد .همچنين ،عملآوری
قليايي سبب بهبود معنيدار خواص مكانيكي ،اثر خستگي و رفتار
مكانيكي ديناميكي كامپوزيتهای تقويت شده با الياف ميشود
[ Jacob .]23،30،31و همکاران [ ]31اثر غلظت ،0/5( NaOH
 4 ،2 ،1و  )10%را در عملآوری كامپوزيت تقویت شده با الياف
سیزال آزمایش و بدين نتيجه رسيدند كه بيشترين استحکام كششي
از عملآوری با  4% NaOHدر دماي معمولی حاصل ميشود.
 Mishraو همکاران [ ]32گزارش كردند ،عملآوری كامپوزيت
پلياستر تقويت شده با الياف سيزال با  5% NaOHاستحکام كششي

عملآوری سيالني

مروري بر عملآوريهاي شيميايي الياف طبيعي ...

پوششدهنده سطح خارجی دیواره سلولی الیاف ،واپلیمر شدن
سلولوز شده و بلورچههای کوتاه را آشکار میکند [ .]18افزایش
محلول سديم هيدروكسيد به الیاف طبیعی ،يونش گروه هيدروكسيل
به آلكوكسيد را پیش میبرد [:]25

بهتري نسبت به  10% NaOHبهدست ميدهد .زيرا در غلظت زیاد
قليا ،ليگنينزدايي بيشتري در الیاف طبيعي رخ میدهد که منجر
به ضعيفتر شدن یا آسیب دیدن الياف ميشود .استحکام كششي
كامپوزيت پس از اعمال غلظت بهینه معينی از  NaOHكاهش
شديدي مييابد.

مقاالت علمی

مروري بر عملآوريهاي شيميايي الياف طبيعي ...

صباره و الیاف نخل روغنی گزارش شده است .معلوم شده است،
برهمکنش بین الیاف اصالح شده با جفت کننده سیالن و ماتریس
قویتر از عملآوری قلیایی است که منجر به کامپوزیتهایی با
استحکام کششی بیشتر با عملآوری سیالنی نسبت به الیاف
عملآوری شده با قلیا میشود [ .]25پایداری گرمایی کامپوزیتها
پس از عملآوری سیالنی نیز بهبود مییابد [.]25
استيلداركردن الياف طبيعي

استیلدار كردن واكنشي است که طی آن گروههاي عاملي استیل
( )CH3COO-به درون يك تركيب آلي وارد میشوند .استیلداركردن
الیاف طبيعي یک روش استري كردن شناخته شده است که سبب
نرم شدن الیاف سلولوزي ميشود .اين واكنش شامل تولید استيك
اسيد ( )CH3COOHبه عنوان فراورد ه جانبي است كه بايد پیش
از استفاده از الیاف از مواد ليگنوسلولوزي حذف شود .اصالح
شيميايي با استيك انيدريد ( )CH3-C(=O)-O-C(=O)-CH3موجب
جایگزینی گروههاي هيدروكسيل پليمر ديواره سلولي با گروههاي
استيل میشود ،ويژگيهاي اين پليمرها را طوری اصالح میکند که
آبگريز میشوند [.]39
واكنش استيك انیدريد با الیاف به شکل زير است [:]39
()4

→ Fibel − OH + CH 3 − C(= O) − O − C(= O) − CH 3
Fiber − OCOCH 3 + CH 3COOH
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استیلداركردن ميتواند ماهیت نمگیر الياف طبيعي را کاهش و
پایداری ابعادي كامپوزيتها را افزايش دهد .استیلدار کردن در
عملآوری سطح الیاف برای بهکارگیری درکامپوزیت تقویت شده
با الیاف استفاده میشود [.]10،37،39،40
عملآوری با استیلدار كردن الياف سيزال براي بهبود چسبندگي
الياف-ماتريس گزارش شده است .روش كار شامل ابتدا يك
عملآوری قليايي و به دنبال آن استیلدار كردن است Mishra .و
همکاران [ ]32استیلدار كردن الياف سيزال را بررسي کردند .الياف
سيزال مومزدايي شده در محلول  5و  10%هيدروكسيد سديم براي
يك ساعت در  30°Cفرو برده شد و سپس الياف عمل آوری شده
با قليا در استيك اسيد سرد براي يك ساعت در  30°Cخيسانده شد.
این الیاف پس از سرريز کردن در انيدريد استيك حاوی يك قطره
 H2SO4غليظ براي  5دقيقه خيسانده شد.
 Nairو همکاران [ ]41الياف سيزال خام را ابتدا با محلول NaOH
 ،18%سپس در استيک اسيد گالسیال و سرانجام در استيک انيدريد
دارای دو قطره  H2SO4غليظ به مدت يك ساعت عملآوری
80

کردند .گزارش شده است ،سطح الياف سیزال عملآوری شده
بسیار زبر شده و دارای فضاي خالي متعددی میشود ،به طوری كه
درهمگیری مكانيكي بهتری با ماتريس پلياستر ( )PSپیدا میکند.
يك مدل فرضي از سطح مشترك الياف سيزال و كامپوزيتهای
پلياستر پیشنهاد شده است .در ضمن مشخص شده است ،پایداری
گرمایی كامپوزيتهای الياف عملآوری شده بيشتر از كامپوزيت
الياف بدون عمل آوری است .زيرا الیاف عملآوری شده ،پایداری
گرمایی بهتري دارند و برهمکنش الیاف -ماتريس در كامپوزيت
الياف عملآوری شده بهبود مییابد [ .]41همچنين گزارش شده
است ،كامپوزيتهای پلياستر تقويت شده با الياف طبيعي استیلدار
شده زیستمقاومت بیشتری دارد و در مقایسه با كامپوزيتهای
دارای الياف عملآوری شده با سيالن ،افت استحکام کششی كمتري
در آزمونهاي زيستي نشان ميدهد.
عملآوری با بنزوئيلدار کردن

بنزوئيلدار كردن انتقال مهمی در سنتز تركيبات آلي است .بنزوئيل
كلريد بیشتر در عملآوری الیاف استفاده میشود .بنزوئیل کلرید
شامل بنزوئيل ( )C6H5C=Oاست كه باعث كاهش ماهیت آبدوستي
الياف عملآوری شده و بهبود برهمکنش با ماتريس پلياستر آبگريز
ميشود .واكنش بين گروه هيدروكسيل سلولوزی الیاف و بنزوئيل
كلريد در معادالت ( )5و ( )6نشان داده شده است [.]44
()5
()6

Fiber − OH + NaOH → Fiber − O − Na + + H 2 O
+ NaCl

O
O C

O
Fiber

+
O Na + CIC

Fiber

بنزوئيلدار كردن ،چسبندگي الياف به ماتريس را بهبود بخشیده و
در نتيجه استحکام كامپوزيت را به طور قابل مالحظهای افزايش،
جذب آب را كاهش و پایداری گرمایی آن را بهبود ميدهد.
 Josephو همکاران [ ]44و  Nairو همکاران [ ]41از هيدروكسيد
سدیم و محلول بنزوئيل كلريد ( )C6H5COClبراي عملآوری سطح
الياف سيزال استفاده كردند .مدل فرضي سطح مشترك كامپوزيت
پلياستر -الياف سیزال بنزوئيلدار شده توسط  Nairو همکاران
[ ]41پیشبینی شده است .مشاهده شده است ،پایداری گرمايي
كامپوزيتهای عملآوری شده بيشتر از كامپوزيتهای الياف بدون
عملآوری است .همچنين ،روش مشابهي توسط  ]45[ Wangبراي
بهبود چسبندگي سطح مشترك الياف كتان و ماتريس پلياتيلن ()PE
به كار رفته است .الیاف ابتدا براي فعال شدن گروههاي هيدروكسيل

مقاالت علمی

آكريلدار كردن و پيوندزنی آكريلونيترپل

()7

Fiber − OH + CH 2 + CHCN → Fiber − OCH 2 CH 2 CN

كوپليمرشدن پيوندی  ANروی الياف سيزال توسط  Mishraو
همکاران [ ]22مطالعه شد .این کار با استفاده از مخلوط  NaIO4و
 CuSO4به عنوان شروع كننده در محیط آبی در دماي بين  50و
 70°Cانجام شد .محیط واكنش ،زمان عملآوری ،آغازگر ،غلظت
 ANو حتي بارگذاري الياف روی اثر پيوندزنی اثر دارد .مشخص

عامل جفت کننده مالئاتدار

جفتکنندههاي مالئاتدار بهطور وسیعي براي مقاومسازي
كامپوزيتهای دارای پركنندهها و تقويت کنندههای اليافی استفاده
ميشود [ .]57تفاوت آن با سایر عملآوریهاي شيميايي در این
است که این جفت کننده نه تنها براي اصالح سطح الياف بلكه برای
ماتريس پروپيلن نیز استفاده میشود تا بتوان به پيوند سطح مشترك و
خواص مكانيكي بهتر در كامپوزيت دست یافت [ .]55-57زنجير
پليپروپيلن اجازه همچسبی مالئیک انیدرید و ایجاد مالئیک انیدرید
پیوند خورده با پلیپروپیلن ( )MAPPرا ميدهد .آنگاه ،عملآوری
الیاف سلولوزي با كوپليمرهای داغ  MAPPایجاد پيوند كوواالنت
در سراسر سطح مشترك ميشود (شکل  .)1سازوکار واكنش
مالئيك انيدريد با پلي پروپيلن و الیاف را ميتوان به عنوان فعال
شدن كوپليمر با گرمادهی ( )170°Cپیش از عملآوری الياف و
سپس استري كردن الیاف سلولوزي توضیح داد [ .]58پس از اين
عملآوری انرژي سطح الياف سلولوزي به سطحی بسیار نزدیکتر
به انرژي سطحي ماتريس ميرسد .اين حالت موجب ترشوندگي
بهتر و چسبندگي بیشتر سطح مشترك الياف میشود.
 Mohantyو همکاران [ ]59از  MAPPبه عنوان جفت کننده
براي اصالح سطحي الياف کنف استفاده كردند .آنها مشاهده كردند،
بارگذاري  30%الياف با غلظت  0/5 %از  MAPPدر تولوئن و
 5دقيقه زمان غوطهوري با طول متوسط الياف  6 mmنتايج
81
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واكنش آكريلدار كردن با راديكال آزاد مولکول سلولوز آغاز ميشود.
سلولوز ميتواند با تابش پرانرژي عملآوری شود تا راديكالها با
گسستن زنجير توليد شوند [ .]9آكريليك اسيد ()CH2=CHCOOH
ميتواند با پیوندزنی پليمر شده و براي اصالح الياف شيشه به كار
رود [ Sreekala .]46،47و همکاران [ ]49،48از آكريليك اسيد
برای اصالح سطحي الياف طبيعي استفاده کردند .الياف نخل روغني
با  NaOH 10%براي حدود  30دقيقه مخلوط شده ،سپس با محلول
آكريليك اسید در دمای  50°Cبه مدت  1ساعت در غلظتهای
مختلف عملآوری شدند .الیاف با محلول آبي الكل شست و شو و
سپس خشك شدند .استحکام كششي كامپوزيتهای پلياتيلن-
الياف نخل روغني افزايش نيافت .همچنين ،سایر عملآوریهای
شيميايي روی الياف نخل روغني شامل قليایی ،استیلدار کردن،
پروكسيد ،پرمنگنات ،سيالن و آکریلدار كردن بررسي شدند.
عملآوریهایی مانند سيالن و آکریلدار كردن منجر به تشكيل
پيوندهاي قوي كوواالنت شده و درنتیجه آن استحکام كششي و
مدول يانگ الياف عملآوری شده بهبود مییابد .هر چند  Liو
همکاران [ ]50گزارش کردند ،استحکام كششي كامپوزيتهای
 -HDPEالياف كتان عملآوری شده با آكريليك اسيد بهبود يافته و
جذب آب كامپوزيت آن كاهش يافته است.
آكريلونیتریل ( )AN, (CH2+CH-CºNنیز براي اصالح الياف به
كار ميرود .واكنش  ANبا گروههاي هيدروکسیل الياف به روش
زير رخ ميدهد [:]18

مروري بر عملآوريهاي شيميايي الياف طبيعي ...

سلولوز و ليگنين در آنها ،پيشعملآوری قليايي میشوند .سپس،
الياف در  10%هيدروكسيد سديم و محلول بنزوئيل كلريد براي
 15دقيقه تعلیق شدند .الياف مجزا شده در اتانول براي يك ساعت
به خاطر زدودن بنزوئيل كلريد خيسانده شده و سرانجام با آب
شستوشو داده شدند و در گرمخانه در دماي  80°Cبراي 24
ساعت خشک شدند.

شده است ،الياف بدون عملآوری بيشترین جذب آب و الياف
سیزال پيوند خورده با  AN 25%كمترين جذب آب را نشان
میدهند كه بیانگر آن است ،تغيير در شيمي سطح الياف باعث
كاهش كشش الياف به رطوبت دارد .همچنين مشخص شده است،
پيوند خوردن الیاف اصالح شده شيميايي با  AN 5%موجب افزايش
بیشتری در استحکام كششي و مدول يانگ الیاف نسبت به پيوند
خوردن با  10%و  AN 25%میشود .توضيح اين موضوع آن است
که پيوندزنی در غلظت كم  ANميتواند بعلت آرایشمندی منظم
واحدهاي پليآكريلونيتريل باشد .همچنين Mishra ،و همکاران
[ ]22نتیجهگیری کردند ،بازده پيوندزنی بهینه در عملآوری به مدت
 3ساعت بهدست میآید Sreekala .و همکاران [ ]49الیاف نخل
روغنی را با  ANدر محلول  1% H2SO4پس از پیشعملآوری با
قليا و پرمنگنات اكسيد شونده  K2Mn4عملآوری كردند .هر چند
افزايش در چسبندگي الیاف -ماتريس و كاهش جذب آب مورد
انتظار در كامپوزيتهای فنول فرمالدهيد تقويت شده با الياف پس
از عملآوری مشاهده نشد.

مقاالت علمی
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شده با قليا را در محلول پرمنگنات با غلظت  0/333و  0/625و
 0/125%در استون براي  1 minفروبردند .درنتیجه عملآوری با
پرمنگنات ،گرايش آبدوستي الياف كاهش يافته و بنابراين جذب
آب كامپوزيت تقويت شده با الياف كاهش يافت .گرايش آبدوستي
الياف با افزايش غلظت  ،KMnO4كاهش يافت .اما در غلظت
باالي  1%از  KMnO4تخریب الیاف سلولوزي رخ داد كه منجر به
شكلگيري گروههای قطبي بين الیاف و ماتريس شد.
عملآوری با پروكسيد

شکل -1واکنش الیاف سلولوز با کوپلیمرهای داغ .MAPP
بهتري به دست مي دهد.
يك افزايش  72/3%در استحکام خمشي كامپوزيت عملآوری

در شيمي آلي پروكسيد گروه عاملی مخصوص يا يك مولكول با
گروه عاملي  ROORشامل يون  O-Oدوظرفیتی است .پروكسيد
آلي تمايل به تجزيه شدن آسان به راديكالهای آزاد  RO;ROدارد.
سپس با گروههاي هيدروژن ماتريس و الیاف سلولوزي واكنش
میدهد .براي مثال ،پروكسيد واكنش راديكال آزاد بين ماتريس  PEو
الياف سلولوزي به شکل زير آغاز میکند [:]10،23

شده مشاهده شد .به عالوه  Mishraو همکاران [ ]60گزارش
كردند ،در ماتريس  ،PPكه عملآوری با مالئيك انيدريد كاهش
شديد جذب آب را در كامپوزيتهای نوواالك تقويت شده با الياف
موز ،كنف و سیزال سبب ميشود .خواص مكانيكي مانند مدول
يانگ ،مدول خمشي ،سختی و استحکام ضربهای كامپوزيتهای
تقویت شده با الياف گياهي پس از عمل آوری با مالئيك انيدريد
افزايش يافت.

()10

RO − OR → 2RO.

()11

RO − PE − H → ROH + PE

()12

RO − cellulose − H → ROH + cellulose

عملآوری با پرمنگنات

()13

PE + cellulose → PE − cellulose
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پرمنگنات تركيبي شامل گروههاي پرمنگنات  KNO4-است.
عملآوری با پرمنگنات منجر به شكلگيري راديكال سلولوز به
واسطة تشکیل  MnO3-ميشود .سپس Mn+3 ،بسیار فعال مسئول
آغاز كوپليمرشدن پيوندی به شکل زير میشود:
O

()8

OK+

()9

+
Cellulose + H O Mn OK

H O Mn

Cellulose

+ KMnO4

H

Cellulose

O
O

O
O

+

Cellulos H O Mn OK
e
O

بيشتر عملآوریهای با پرمنگنات با محلول پرمنگنات پتاسيم
(( )KMnO4در استون) در غلظتهاي مختلف با زمان خیساندن
 1تا  3دقيقه پس از پيشعملآوری قليايي انجام میشود
[ Paul .]10،23،45،48 ،49و همکاران [ ]10الياف سیزال عملآوری
82

بنزوئيل پروكسيد (( )BP,((C6H5CO)2O2و دیکومیل پروکسید
( )DCP, (C6H5C(CH3)2O2تركيبات شيميايي در خانواده پروكسيد
هستند كه در اصالح سطح الياف طبيعي استفاده ميشوند .در
عملآوری با پروكسيد ،الیاف با  BPيا  DCPدر محلول استون براي
حدود  30دقيقه پس از پيشعملآوری قليايي پوشش داده ميشوند
[ .]10،48،49غلظت محلول پروكسيد  ]10[ 6%بوده و از محلول
اشباع پروكسيد در استون استفاده ميشود [ Sreekala .]48،49و
همکاران [ ]48مشاهده كردند كه براي تجزيه شدن پروكسيد دماي
باال مطلوب است .كامپوزيت فنول فرمالدهيد تقويت شده با الياف
نخل روغني عملآوری شده با پروكسيد تا سطح زياد کرنش در
برابر استحکام كششی مقاومت میکند Joseph .و  ]23[ Thomasبه
بررسي عملآوری  BPو  DCPبر كامپوزيتهای پلياتيلن تقویت
شده با الياف كوتاه پرداختند .مقادیر استحکام كششي كامپوزيت با
افزايش غلظت پروكسيد تا حد معيني ( 4%براي  DCPو  6%براي

مقاالت علمی

)(CTDIC

C

N
H

C7H14CH=CH-CH2-CH=CH-C3H7

NCO

عملآوری با ايزوسيانات

ايزوسيانات تركيبی محتوي گروه عاملي ايزوسيانات
است كه بسيار مستعد واكنش با گروههاي هيدروكسيل سلولوز و
ليگنين در الياف است .گزارش شده است ،میتوان از ايزوسيانات
به عنوان جفتکننده در كامپوزيت تقويت شده با الياف استفاده کرد
[ .]10،23،40واكنش بين الياف و ايزوسيانات به عنوان جفت کننده
در زير نشان داده شده است [:]16
-N=C=O

()14

H O
Fiber

R N C O Fiber

R N C O + HO

 Rميتواند تركيبات مختلف شيميايي باشد (از قبيل آلكيل) Wu .و
همکاران [ ]61پيوندزنی االستومرهای اختتام یافته با ايزوسيانات بر
سطح الياف كربن را بررسي كردند .واكنش بين فنيل ايزوسيانات
( )C6H5NCOو كربوكسيل سطح و عاملهای فنولی مطابق معادله
( )15است:
O
CONH
CF

CO2
+ 2 OCN

CONH

OH

CF

COOH

()15

OH

CH3

NCO
C7H14CH=CH-CH2-CH=CH-C3H7

+
NCO

)(Cardanol

)(TDIC

O
)(CTDIC
C7H14CH=CH-CH2-CH=CH-C3H7

O
C

CH3
N
H
NCO

شکل  -2مسیر واکنش برای تهیه مشتقات یورتان کاردانول.

O
C

CH3
N
H
O

C

N

Fiber

O

H

شکل  -3واکنش احتمالی میان گروههای ایزوسیانات در  CTDICو
الیاف سیزال سلولوزی.
اثبات شده است كه  CTDICماهیت آبدوستي الياف سیزال
(شکل  )3را كاهش میدهد ،از اين رو خواص كششي كامپوزيت
- LDPEالياف سیزال افزايش میيابد.
 Georgeو همکاران [ ]62الياف برگ آناناس را با محلول
پليمتيلن -پليفنيل-ايزوسيانات در  50°Cبراي  30دقيقه برای
بهبود چسبندگي سطح مشترك ماتريس -الياف عمل آوری كردند.
گزارش شده است ،مقايسة كامپوزيتهای پلياستیرن و الياف
چوب عمل آوری شده با ايزوسيانات نشان میدهد ،عملآوری
با ايزوسيانات در افزايش خواص كامپوزيت پلياستیرن-الياف
سلولوز موثرتر از عملآوری با سيالن است [.]63
 Sreekalaو همکاران [ ]48گزارش كردند ،استحکام كششي و
مدول يانگ كامپوزيتهای فنول فرمالدهيد -الياف نخل روغني
عملآوری شده با  TDICكمتر از كامپوزيت فنول فرمالدهید -الياف
عملآوری شده با قليا و پروكسيد دارد .اما استحکام كششي آن
بیشتر و مدول يانگي مشابه با كامپوزيت فنل فرمالدهيد -الياف
عملآوری شده با آكريليك اسيد و سيالن دارد.
سایر عملآوریهاي شيميايي

 Paulو همکاران [ ]10و  ]64[ Zafeiropuolosاثر استئاريك اسيد
( )CH3CCH2)16COOHدر محلول اتیل الكل را بر عملآوری الياف
بررسی کردند .گزارش شده است ،اين عملآوری اجزاي غيربلوری
الياف را زدوده و بنابراین توپوگرافی سطح الیاف را تغيير میدهد.
همچنين  ]64[ Zafeiropuolosمشاهده كرد ،الياف عملآوری شده
كتان بلوریتر از الیاف عملآوری نشده هستند و استئاراتدار شدن
سبب کاهش انرژی آزاد سطح الیاف میشود.
سديم كلريت ( )NaClO2معموال در سفيدسازي الياف استفاده
ميشود .هر چند این ماده ،باعث ليگنينزدايي ليگنوسلولوزها
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 Josephو  ]23[ Thomasعملآوری شيميايي مشتقال كاردانول
تولوئن دیايزوسيانات ( )CTDICرا در كامپوزيتهای -LDPE
الياف سیزال مطالعه كردند CTDIC .بهوسيلة كاردانول و تولوئن
2و -4دي ايزوسيانات ( )TDICتهیه و يك گروه ايزوسيانات آزادبراي واكنش بعدی تشکیل شد (شكل.)2

O

C7H14CH=CH-CH2-CH=CH-C3H7

OH +

Fiber

مروري بر عملآوريهاي شيميايي الياف طبيعي ...

 )BPافزايش يافت و سپس ثابت ماند .عمل آوری با پروكسيد منتج
به كاهش آبدوستي الياف [ ]10و افزايش خواص كششي شد [.]23

O

O

CH3
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ميشود .مطالعاتي در باره استفاده از آن در عملآوری سطح الیاف
براي كامپوزيت انجام شد Mishra .و همکاران [ ]65الياف سیزال
بدون عملآوری را براي استفاده در زيستكامپوزيت سیزال -
پلياستر در محلول سديم كلريت با نسبت ليكور  1:25در 75°C
براي دو ساعت فرو بردند .استحکام كششي كامپوزيت پلياستر-
الياف سیزال سفيد شده كمتر از كامپوزيت الياف عملآوری شده
با ساير تركيبات شيميايي بود كه ميتواند به این حقیقت بازگردد،
ليگنينزدايي الياف استحکام كششی آنها را كاهش میدهد [ .]65اما
گزارش شده است ،آنها استحکام خمشی كامپوزيت الياف سفيد شده
بهتر است ،زيرا این الياف داراي سفتي كمتر و ويژگي انعطافپذیر
بيشتري پس از ليگنينزدايي هستند .پس از ليگنينزدايي ،پليمر
جايگزين نقش ليگنين در الياف شده و باعث آبگریزی و چقرمگی
بیشتر كامپوزيت ميشود [.]65
نتايج مشابهي از استحکام كششي كامپوزيتهای سفيد شده
با استفاده از سديم كلريت نيز توسط  Liو همکاران [ ]50برای
كامپوزيت پلياتيلن ( -)PEالياف كتان گزارش شده است .همچنين
گزارش شده است ،كه مشتقات تریآزین ( )C3N3Cl3ميتواند
باعث پيوندهای كوواالنت با الياف سلولوزي شود .بنابراين ،ميتوان
از آنها در اصالح الياف گياهي مورد استفاده در كامپوزيت الياف
طبيعي ،براي كاهش تعداد گروههاي هيدروكسيل قابل دسترسي
براي جذب آب استفاده كرد [.]58

نتیجهگیری
الياف طبيعي بهعنوان جايگزين بالقوه براي الياف ساخت بشر در
مواد كامپوزيتي مطرح شدهاند .هر چند ،الياف طبيعي از مزيتهايي
چون ارزانی و چگالی برخوردارند ،اما آنها درکل بدون مشكل
نيستند .از مشكالت جدي این الياف ،ويژگي قطبیت قوي آنهاست
كه ناسازگاري با اغلب ماتريسهای پليمری را به وجود ميآورد.
عملآوری سطح هر چند اثر منفی بر اقتصاد دارد ،اما قابلیت
بالقوهاي براي غلبه بر مشكل ناسازگاري دارد .عملآوریهاي
شيميايي ميتوانند چسبندگي سطح مشترك الیاف و ماتريس
را افزايش داده و جذب آب آنها را كاهش دهند .به هر حال،
عملآوریهاي شيميايي ميتوانند برای اصالح خواص الياف طبيعي
مورد توجه قرار گیرند .برخي تركيبات شناخته شده چسبندگي را
با جفت کردن شيميايي چسب به ماده پیش میبرند ،نظیر سديم
هيدروكسيد ،سيالن ،استيك اسيد ،آكريليك اسيد ،عوامل جفت
کننده مالئاتدار ،ايزوسياناتها ،پتاسيم پرمنگنات ،پروكسيد و غیره.
روشهاي اصالح الياف شرح داده شده در اين مقاله دارای آثار
متفاوتی در ایجاد چسبندگي بين ماتريس و الیاف هستند .هنوز
بيشتر عملآوریهاي شيميايي از سطوح مختلفي براي دستيابي به
موفقيت در بهبود استحکام و سختي الياف و چسبندگي ماتريس-
الیاف در كامپوزيت تقويت شده با الياف طبيعي دارند.
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