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Abstract
Cellulose is the main constituent of more plants. The renewability of this material has made it a
natural raw material which is abundant and also left no concern about the completion of its
resources. However, industrial application of cellulose as a thermoplastic polymer is associated
with some problems and difficulties. For example, due to the presence of strong hydrogen bonds
between its chains, the cellulose is destroyed before it is melted. In order to eliminate such
difficulties, researchers have developed celluloses derivatives. Ethyl cellulose is one of the most
widely used cellulose derivative polymers. Today, cellulose derivative polymers, such as ethyl
cellulose in particular, are widely used in numerous industries like ceramic manufacturing,
cosmetics, pharmaceuticals, tobacco, paint, paper, food, textile, various molding parts and
printing ink. Renewability, biocompatibility, and in some cases the biodegradability of this
polymer along with its high tensile strength and proper toughness, has led this polymer to play a
prominent role in polymer science and technology in the future. This paper is written with
introduction of ethylcellulose and reviewing its various characteristics, in order to further
recognition the Iranian polymer community with this unique polymer. It is hoped that this goal is
met and we will see more attention in this polymer in our country.
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مروری بر ویژگیها و کاربردهای اتیل سلولوز
احسان عالی خانی* ،ساالر حقجو ،علی خلیلی گشت رودخانی
قم ،دانشگاه صنعتی قم ،دانشکده فنی و مهندسی ،گروه مهندسی پلیمر قم ،صندوق پستی 59511-5151
چکیده
سلولوز ترکیب اصلی تشکیل دهندهی بیشتر گیاهان است .تجدیدپذیری این ماده موجب شده است که سلولوز تبدیل
به یک مادهی خام طبیعی شود که به وفور در دسترس باشد و نگرانی بابت اتمام منابع آن وجود نداشته باشد .با این
حال استفاده صنعتی از سلولوز به عنوان یک پلیمر گرمانرم ،با مشکالت و دشواریهایی همراه است .برای نمونه ،به
دلیل وجود پیوندهای هیدروژنی بسیار مستحکم میان زنجیرهای آن ،سلولوز پیش از این که ذوب شود ،تخریب می
گردد .پژوهشگران به منظور برطرف کردن چنین دشواریهایی ،با انجام انواع اصالحات شیمیایی بر روی سلولوز،
پلیمرهایی مشتق شده از آن را توسعه دادهاند .اِتیل سلولوز یکی از پرکاربردترین پلیمرهای مشتق شده از سلولوز به
شمار میآید .امروزه پلیمرهای مشتق شده از سلولوز ،به ویژه اتیل سلولوز به طور گسترده در صنایع ساخت
سرامیک ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،داروسازی ،دخانیات ،رنگ ،کاغذ ،غذا ،پارچه ،انواع قطعات قالبگیری شده و
جوهر چاپ استفاده میشوند .تجدید پذیری ،زیست سازگاری و در مواردی زیست تخریب پذیری اتیل سلولوز در
کنار استحکام کششی باال و چقرمگی مناسب آن ،موجب میشوند که این پلیمر در آینده نقش پررنگتری در دانش و
فناوری پلیمر داشته باشد .نوشتار پیش رو با معرفی اتیل سلولوز و مرور ویژگیهای گوناگون آن ،به منظور بیشتر
شدن آشنایی جامعهی پلیمر ایران با آن نوشته شده است .امید است که این هدف برآورده شود و در کشورمان
شاهد توجه بیشتری به این پلیمر باشیم.
کلمات کلیدی:
سلولوز ،اتیل سلولوز ،زیست سازگاری ،زیست تخریب پذیری ،تجدید پذیری.
(*) مسئول مکاتبات ،پیام نگار:
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سلولوز یکی از مهمترین پلیمرهای طبیعی است که جزء اصلی تشکیل دهندهی گیاهان میباشد .بیشتر گیاهان دارای مواد
سلولوزی میباشند به طوری که سلولوز بخش زیادی از دیوارههای سلولی آنها را تشکیل میدهد .اما مهمترین منابع تامین
سلولوز ،چوب و کُرکِ پنبه ( )cotton linterمیباشند 04% .تا  04%از چوب خشک و بیش از  04%پنبهی خام از سلولوز
تشکیل شده است [ .]1پلیمر طبیعی سلولوز پیش از این که ذوب شود ،تخریب میگردد .بنابراین برای فرایند کردن آن
همانند یک پلیمر گرمانرم ( ،)thermoplastic polymerباید آن را به صورت شیمیایی اصالح نمود [ .]2زنجیر اصلی
( )backboneسلولو ِز اصالحنشده متشکل از واحدهای تکرار شوندهی بِتا -اَنیدروگلوکوز ( )beta-anhydroglucoseیا به
اختصار ،واحدهای انیدروگلوکوز میباشد .هر واحد تکرار شونده دارای سه گروه هیدروکسیل با قابلیت جایگزین شدن با
گروههای دیگر است .هنگام اصالح شیمیایی ،بسته به گروههایی که جای هیدروکسیل را میگیرند ،پلیمرهای متفاوتی
بدست میآیند [ .]3شکل  1ساختار مولکولی زنجیرهای سلولوز را نشان میدهد.

شکل  -1ساختار مولکولی سلولوز ،گروههای هیدروکسیل با خط چینهای سرخ رنگ مشخص شدهاند [.]0

پلیمرهای مشتق شده از سلولوز فراوانترین پلیمرهای طبیعی در جهان هستند [ .]2این گروه از پلیمرها میتوانند از ِاتِری کردن
( ،)etherificationاِستِری کردن ( ،)esterificationشبکهای کردن ( )crosslinkingو نیز کوپلیمر کردن
( )copolymerizationسلولوز ساخته شوند [ .]5از اتری کردن سلولوز ،خانوادهای پرکاربرد از مشتقات سلولوز با نام
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پلیمرهای اتر سلولوز ( )cellulose ether polymersبدست میآیند .این خانواده ،گسترهی بزرگی از محصوالت ،از
محصوالت گرمانرم محلول در حاللهای آلی تا افزودنیهای محلول در آب را شامل میشوند .در سالهای گذشته این دسته
از پلیمرها اهمیت بیشتری پیدا کردهاند .افزایش قیمت پلیمرهای مشتق شده از منابع نفتی و شیمیایی ،آلودگیهای زیست
محیطی حاصل از ساخت و استفاده از آنها و نیز روبه پایان بودن این منابع از جمله مهمترین دالیل افزایش اهمیت پلیمرهای
زیستپایه ( )bio basedمانند مشتقات سلولوز میباشند [.]3
برخی از مهمترین مشتقات سلولوز
در پلیمرهای مشتق شده از سلولوز ،بسته به این که گروههای هیدروکسیل موجود در واحدهای تکرار شوندهی سلولوز با چه
گروههایی جایگزین میشوند ،خواص ،کاربرد و نام پلیمر تغییر میکند .بر این اساس میتوان تعداد زیادی ساختار پلیمری
بدست آورد .متیل سلولوز ( ،)methyl celluloseهیدروکسی پروپیل متیل سلولوز ( hydroxypropyl methyl

 ،)celluloseهیدروکسی پروپیل سلولوز ( ،)hydroxypropyl celluloseاتیل سلولوز ( ،)ethyl celluloseسلولوز
استات فتاالت ( )cellulose acetate phthalateو هیدروکسی پروپیل متیل سلولوز فتاالت ( hydroxypropyl

 )methylcellulose phthalateاز جمله مهمترین پلیمرهای مشتق شده از سلولوز میباشند .شکل  2گروههای جانشین شده
به جای گروه هیدروکسیل ،برای سنتز برخی از پلیمرهای مشتق شده از سلولوز را نشان میدهد [ .]3امروزه مشتقات اتری
سلولوز به ویژه اتیل سلولوز به طور گسترده در صنایع ساخت سرامیک ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،داروسازی ،دخانیات،
رنگ ،کاغذ ،غذا ،پارچه و جوهر چاپ استفاده میشوند و حتی در پلیمریزاسیون پلیمرهایی مانند پلی وینیل کلراید ()PVC
و پلی وینیل استات ( )PVAنیز کاربرد دارند [.]0
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شکل  -2گروههای متصل به زنجیر اصلی برخی از مهمترین پلیمرهای مشتق شده از سلولوز [.]3

اتیل سلولوز
اتیل سلولوز در کنار متیل سلولوز مهمترین و پرکاربردترین اتر سلولوزها هستند .تقریبا تمام گونههای ( )gradesکُرکِ پنبه
و خمیر چوب ( )wood pulpمی توانند برای تولید اتیل سلولوز به کار برده شوند .مراحل تولید به این صورت است که در
گام نخست ،سلولوز به کمک سدیم هیدروکسید ( )NaOHاصالح میگردد تا سلولوزِ آلکالی ( )alkali celluloseتشکیل
شود .سلولوزِ آلکالی نسبت به سلولوز معمولی ساختار گستردهتر و بازتری دارد ،به طوری که گروههای هیدروکسیل برای
جایگزینی با گروههای دیگر ،در دسترستر میشوند .همچنین سدیم هیدروکسید موجب فعال شدن سلولوز و آماده شدن آن
برای ادامهی فرایند نیز میگردد [ .]3،0شکل  3تغییرات زنجیرهای سلولوز پس از آلکالی شدن به کمک سدیم هیدروکسید
را نشان میدهد .سپس سلولو ِز آلکالی درون راکتوری با دیوارهی نیکل اَندود (دیوارهها با الیهای از نیکل پوشانده شدهاند)،
در دمای  04˚Cتا  ،154˚Cفشار  ۰44 kPaتا  1444 kPaبه مدت  0تا  12ساعت با اِتیل کُلراید ( )ethyl chlorideمخلوط
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میشود .میتوان از بنزن یا تولوئن به عنوان رقیق کننده بهره جُست .در پایان واکنش ،اتیل سلولوز ،آب و سدیم کلراید به
دست میآیند ،که در نهایت اتیل سلولوز از آنها جدا شده و به بازار عرضه میگردد [.]3،3

شکل  -3تغییرات ایجاد شده پس از واکنش سدیم هیدراکسید با سلولوز [.]0

شکل  0واکنش تهیهی اتیل سلولوز از سلولوز آلکالی را نشان میدهد .توجه شود که در اتیل سلولوز پس از انجام اصالح
شیمیایی ،گروههای اتیل به اتم اکسیژن متصل میشوند و روی زنجیر اتیل سلولوز ،به جای گروههای هیدوکسیل ،گروههای
اتوکسیل ( )-OC2H5یا  ethoxylقرار میگیرند (به شکل  3توجه شود) .در سنتز پلیمرهای مشتق شده از سلولوز ،اصطالحی
به نام درجهی جانشینی ( )degree of substitutionیا به اختصار  DSتعریف میگردد .به طور ساده ،این پارامتر تعیین می-
کند که چه تعداد از گروههای هیدروکسیل موجود در سلولوز با گروههای نو جایگزین شدهاند .برای نمونه ،اگر هر سه گروه
هیدروکسیل تمام زنجیرها با گروههای نو جایگزین شده باشند ،درجهی جانشینی پلیمر بدست آمده ،برابر با عدد  3میباشد.
باید توجه داشت که این پارامتر به صورت متوسط در تمام زنجیرها گزارش میگردد .درجهی جانشینی برای گونههای
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پرکاربرد اتیل سلولوز معموالً عددی میان  2/2تا  2/0است .بسته به درجهی جانشینی خواص اتیل سلولوز سنتزی متفاوت می-
گردد [.]3
برای نمونه ،تاثیر درجهی جانشینی اتیل سلولوز بر انحالل پذیری آن در حاللهای گوناگون به شرح زیر میباشد:
 اتیل سلولوز دارای درجه جانشینی  4/5تا  ،1/4در حاللهای آبی آلکالی ( )aqueous alkaliمحلول میباشد.
 اتیل سلولوز دارای درجه جانشینی  1/4تا  ،1/5در آب محلول میباشد.
 اتیل سلولوز دارای درجه جانشینی  2/0تا  ،2/5در حاللهای آلی قطبی و غیر قطبی محلول میباشد.
 اتیل سلولوز دارای درجه جانشینی بیش از  ،2/5در حاللهای آلی قطبی مانند اتیل الکل ( )ethyl alcoholمحلول
نمیباشد ،اما در حاللهای آلی غیر قطبی مانند تولوئن محلول میباشد [.]۰

شکل  -0واکنش سنتز اتیل سلولوز از آلکالی سلولوز.

از سوی دیگر بر اساس درصد وزنی گروههای اتوکسیل ،اتیل سلولوز به سه دستهی  N ،Kو  Tگروهبندی میشود .این سه
دسته به ترتیب دارای  0۰ – 00/5% ،00 – 03/0%و  00/0- 51/4%گروههای اتوکسیل هستند [ .]0اتیل سلولوز در یک
گسترهی بزرگ دمایی و رطوبتی ویژگیهای مکانیکی مناسبی دارد .ویژگیهای عایق الکتریکی آن برای بسیاری از
منظورها ،به ویژه در مواردی که توانایی آن در حفظ انعطاف پذیری زیاد در دماهای کم سودمند است رضایت بخش می-
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باشد .در کاربردهایی مانند الیه گذاری برای دماهای بسیار پایین ،بیشتر پلیمرها شکننده میباشند ،اما اتیل سلولوز انعطاف
پذیری مورد نیاز برای استفاده مطمئن را حفظ میکند .یکی از مهمترین موارد کاربرد اتیل سلولوز ،مصرف آن با سایر رزین-
ها در تهیه الکها ،روغن جالها و چسبها برای بهبود چقرمگی و انعطاف پذیری است .ساخت انواع قطعات قالبگیری
شده ،پوششهای پارچه ،ماده عایق و لوله اکسترود شده از دیگر موارد کاربرد اتیل سلولوز میباشند [.]14
ساختار اتیل سلولوز
آزمونهای طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه ( )FTIRو پَراش پَرتُو ایکس( )XRDابزارهای مفیدی برای شناسایی پلیمرها و
فهم ساختار مولکولی آنها هستند .شکلهای  5و  0به ترتیب نمودارهای  FTIRو  XRDپودر اتیل سلولوز (در حالت
خالص) را نشان میدهند .پیک های مهم اتیل سلولوز در آزمون  FTIRعبارتاند از:
 پیک لرزشی کششی( O-H )stretching vibrationدر .30۰5 cm-1
 پیک لرزشی کششی  C-Hدر  203۰ cm-1و .2020 cm-1
 پیک لرزشی کششی  C-O-Cدر .1403 cm-1
 پیک لرزشی خمشی ( C-H )bending vibrationدر .]3[ 13۰۰ cm-1
 سه پیک تیز ( )Sharpمربوط به گروه  C2H5در  1054 cm-1 ،13۰4 cm-1و .]11[ 2034 cm-1
همچنین نمودار  XRDاتیل سلولوز دو پیک پهن در ˚ 10/25و ˚ 3/00نشان میدهد که نمایانگر ساختار آمورف اتیل سلولوز
با نواحی کوچک بلورین در آن میباشند [ .]3شکل  3ساختار مولکولی اتیل سلولوز را نشان میدهد.
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شکل  -5نمودار طیف سنجی فروسرخ اتیل سلولوز [.]3

شکل  -0نمودار طیف  XRDاتیل سلولوز [.]3
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شکل  -3ساختار مولکولی زنجیرهای اتیل سلولوز [.]0

خواص اتیل سلولوز
اتیل سلولوز پودری بدون بو و بدون مزه ،با رنگ سپید یا خاکستری روشن است .چگالی آن میان  1/43 g/ccتا 1/1۰ g/cc
میباشد [ .]۰،14این پلیمر ،زیست سازگار ( ،)biocompatibleغیر سمی و غیر محرک ( )non irritantاست [ ،]0اما
دربارهی زیست تخریب پذیری ( )biodegradableآن اختالف نظر وجود دارد .تعدادی از منابع اتیل سلولوز را پلیمری
زیست تخریب پذیر به شمار آوردهاند [ .]12-10اما مرتضی [ ]0در معرفی اتیل سلولوز ،آن را زیست تخریب پذیر ندانسته
است .شاید اختالف نظر بر سر زیست تخریب پذیر بودن یا نبودن اتیل سلولوز را بتوان به تفاوت درجهی جانشینی و نیز
درجهی بسپارش ( )degree of polymerizationدر گونههای اتیل سلولوز مورد بررسی در این منابع دانست .این پلیمر با
بیشتر نرم کنندهها و سایر پلیمرهای بر پایهی سلولوز سازگار است .گونههای پرکاربرد اتیل سلولوز در آب نامحلول میباشند
اما در تعدادی از حاللهای آلی مانند کتونها ،استرها ،الکلها و اترها محلول هستند .جدول  1انحالل پذیری اتیل سلولوز در
حاللهای گوناگون را نشان میدهد .همچنین این پلیمر جذب آب نسبتاً اندکی دارد ،آب جذب شده نیز به سادگی با گرما
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تبخیر میشود [ .]0اتیل سلولوز در برابر اسیدها ضعیف است .بنابراین باید به فرمولهای اتیل سلولوز (شامل اتیل سلولوز ،نرم-
کنندهها و پایدارکنندهها) مواد جاذب اسید ( )Acid acceptorمانند انواع اپوکسیها را اضافه نمود .همچنین برای بهبود
پایداری اتیل سلولوز در برابر تابش فرابنفش و دماهای باال (این عوامل موجب تخریب اتیل سلولوز میشوند) الزم است که
از مقادیر معینی پایدار کننده بهره جُست .اُکتیل فنول ( )octyl phenolو هیدروکسی فنول بوتیله شده به عنوان آنتی
اکسیدانهای موثر و  0 ،2دی هیدروکسی بنزوفنون ( )2,4 dihidroxy benzophenoneبا نام تجاری یووینول 044
( )uvinul 400به عنوان پایدار کنندهی موثر نوری برای اتیل سلولوز به شمار میآیند .ترکیب  %1تا  %2آنتی اکسیدان با
 4/5%تا  %1پایدارکنندهی نوری ،پایداری اتیل سلولوز در حین فراورش و نیز در طول عمر کاری را فراهم میکند .در ادامه
ویژگیهای گرمایی و مکانیکی اتیل سلولوز به صورت کوتاه مورد بررسی قرار میگیرند [.]3

جدول  1حروف * SW ،PS ،S ،Sو  Iبه ترتیب نشان دهندهی محلول بسیار شفاف ،محلولی که کمی مات است ،نیمه
انحالل پذیر ،متورم کننده و نامحلول هستند [.]۰،15
حال

حالل

ت

حال

حالل

ت

S

Cyclohexanone

PS

S

Methylcyclohexa

PS

Cyclohexyl
acetate
Glycol diacetate

none
S

S

Camphor/ ethyl

Ethyl ether

alcohol
S

S

Ethyl ether/ ethyl
alcohol

*S

mono methyl ether
S

Toluene/ ethyl
alcohol

*S

Ethylene glycol

Ethylene glycol
mono ethyl ether

S

Xylene/ ethyl
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Dioxane

alcohol
Benzene

S

Benzene/ ethyl

S*

alcohol
Toluene

S

Diethylene glycol

SW

mono ethyl ether
Methyl alcohol

S

Xylene

S

Ethyl alcohol

S

Hydrogenated

PS

petroleum
naphtha
Butyl alcohol

S

cyclohexane

S*

Benzyl alcohol

S*

Tetrahydronaphth

PS

alene
Diacetone alcohol

SW

Turpentine

SW

Cyclohexanol

PS

Hexane

I

Ethyl acetate

S

Methylene

S*

chloride
Butyl acetate

S

Carbon

S*

tetrachloride
Benzyl acetate

S

Ethylene

S*

dichloride
Ethyl lactate

S

Ethyl formate

S

Butyl lactate

S

-

-
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ویژگیهای گرمایی اتیل سلولوز
ضریب رسانش گرمایی و نیز ظرفیت گرمایی اتیل سلولوز به ترتیب برابر با  4/21 W/m.Kو  4/31 KJ/K.molتا
 4/31 KJ/K.molگزارش شدهاند [ .]10دمای انتقال شیشهای آن در منابع گوناگون  124˚Cتا  104˚C ،]10[ 120˚Cتا
 134˚C ،]3[ 154˚Cتا  ]13[ 154˚Cگزارش شده است .همچنین دمای ذوب آن میان  204˚Cتا  ]1۰[ 131˚C ،]0[ 255˚Cو
در منبعی دیگر ]3[ 234˚C ،گزارش شده است .اتیل سلولوز در دماهای باالتر از  244˚Cدچار تخریب گرمایی میشود .مگر
این که در فرمول آن از پایدارکنندههای مناسب استفاده شده باشد [ .]3همچنین نقطهی اشتعال ( )fire pointاین پلیمر در
بازهی دمایی  334˚Cتا  304˚Cواقع شده است [ .]0باید توجه داشت که وزن مولکولی اتیل سلولوز و نیز درجهی جانشینی
آن تاثیر مستقیمی بر دمای انتقال شیشهای و ذوب آن دارند .بنابراین متفاوت بودن دمای انتقال شیشهای و دمای ذوب اتیل
سلولوز در منابع گوناگون به این اَمر باز میگردد که اتیل سلولوز مورد استفاده در این منابع متفاوت بوده است .افزون بر این
حضور یا عدم حضور نرم کننده ،نوع و مقدار آن نیز بر دماهای انتقال گرمایی این پلیمر تاثیر گذار هستند .جدول  2دمای
انتقال شیشهای اتیل سلولوز در حضور  %24از نرم کنندههای گوناگون را نشان میدهد .همچنین ،گفتنی است که روش
اندازهگیری دماهای مربوطه نیز در دمای گزارش شده موثر هستند .کاراسِدو و همکاران [ ]1۰در پژوهشی ،مقادیر دمای
انتقال شیشهای مشتقات اتری سلولوز را به کمک آزمونهای گرماسنجی تفاضلی پویشی( )DSCو رئومتری نوسانی
( )oscillatory rheometryاندازه گیری کردند .بررسیها نشان دادند که دقیقترین نتایج از آزمون رئولوژی به دست می-
آید چرا که اتر سلولوزها هنگام رسیدن به دمای انتقال شیشهای تغییرات چشمگیری را در مدول االستیک و ویسکوز خود
نشان میدهند (این تغییرات به خوبی توسط دستگاههای رئومتر قابل شناسایی هستند ،اما در دستگاههایی مانند  DSCکه بر
اساس تغییرات انرژی گرمایی منتقل شده کار میکنند ،قابل شناسایی نیستند .).بر اساس دماهای گزارش شده ،میتوان گفت
دمای انتقال شیشهای اتیل سلولوز خالص دمایی میان  124˚Cتا  154˚Cمیباشد .این در حالی است که دمای انتقال شیشهای
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سلولوز حدود  324˚Cگزارش شدهاست [ .]3کاهش قابل توجه دمای انتقال شیشهای در اتیل سلولوز نسبت به سلولوز ،به
خاطر کاهش شدید پیوندهای هیدروژنی موجود میان ( )intraو درون ( )interزنجیرهای پلیمر ،به دلیل جایگزین شدن
گروههای هیدروکسیل است .کاهش چشمگیر دمای انتقال شیشهای موجب شده است که بر خالف سلولوز ،اتیل سلولوز
فرایند پذیری قابل قبولی داشته باشد و تبدیل به یک پلیمر پرکاربرد در صنایع گوناگون گردد.

جدول  2دمای انتقال شیشهای اتیل سلولوز در حضور  %24از نرمکنندههای مختلف [.]3
نرم کننده

دمای انتقال شیشهای
()˚C
135

بدون نرم کننده

00

Dimethyl
phthalate

۰0

Diethyl phthalate

145

Dibutyl phtalate

ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی اتیل سلولوز
استحکام کششی باالی اتیل سلولوز در کنار انعطافپذیری مناسب آن ،موجب شدهاند که اتیل سلولوز کاربردهای فراوانی
پیدا کند .میتوان از اتیل سلولوز خالص (بدون نرمکننده) فیلمهایی با استحکام کششی ،انعطافپذیری و چقرمگی مناسب
تهیه نمود .با این حال چنین فیلمهایی به انعطافپذیری بیشتری نیاز دارند .از سویی دیگر در پارهای از موارد ،نرمی و جریان
پذیری این پلیمر برای فراورش با تجهیرات فرایندی صنعت پلیمر نیاز به بهبود دارد .بنابراین در بیشتر موارد ،اتیل سلولوز با
مقادیر معینی از ترکیبات نرمکننده ( )plasticizerفرموله میشود [ .]3اتیل سلولوز نرمتر از نیترو سلولوز ( )NCو سلولوز
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اَسِتات ( )CAمیباشد ،بنابراین به مقدار نرمکنندهی کمتری نسبت به آنها نیاز دارد .به طور معمول نیترو سلولوز و سلولوز
استات به  %34تا  %35نرمکننده نیاز دارند .این درحالی است که اتیل سلولوز برای رسیدن به همان درجه از نرمی و انعطاف-
پذیری به  %15تا  %24نرم کننده نیاز دارد [ .]15بر اساس گزارش کُچ و همکاران [ ]۰معموال  %15یا کمتر ،از نرم کنندههای
استری برای تامین نرمی و انعطافپذیری مورد نیاز در بیشتر کاربردها کافی میباشند .در برخی موارد ممکن است  %25تا
 %54نرمکننده نیز افزوده شود .اتیلن سلولوز به طور شگفتانگیزی با بیشتر نرمکنندههای شناخته شده در صنعت ،سازگاری
مناسبی دارد نام این نرم کنندهها در جدول  3آورده شده است [ .]۰با این حال جدا از بحث سازگاری ،اتیل سلولوز در دمای
اتاق با بیشتر نرمکنندهها ناممزوج است و تنها در دماهای باال با نرمکنندهها ممزوج میگردد .برای نمونه ،هنگامی که پودر
اتیل سلولوز را به نرمکنندهای مایع مانند  )dioctyl phthalate( DOPمیافزایند ،حتی اتیل سلولوز متورم هم نمیشود ،اما
هنگامی که دما به  144˚Cمیرسد ،اتیل سلولوز به راحتی درون  DOPحل میشود [ .]15باید توجه داشت که یکی از اصول
انتخاب نرم کننده برای پلیمرهایی که نیاز به نرم کننده دارند (مانند  )PVCاین است که پلیمر و نرمکننده در دمای فرایندی
(دماهای باالتر از دمای اتاق) ممزوج باشند تا هم اختالط به خوبی انجام گردد و هم فرایند پذیری سادهتر شود .با این حال
نرم کننده و پلیمر باید در دمای محیط ناممزوج باشند تا نرم کننده ،پلیمر را متورم نکند و موجب افت شدید و غیر قابل قبول
ش شکست ( )elongation at breakاتیل سلولوز فرموله شده
خواص مکانیکی آن نگردد .جدول  0استحکام کششی و کش ِ
با  %24از نرمکنندههای گوناگون را نشان میدهد .اتیل سلولوز به کار رفته ،گونهیِ  N100شرکتِ هرکولسِ ()Hercules
ایاالت متحده آمریکا میباشد و آزمونههای مورد استفاده به صورت فیلمهایی با ضخامت  5 mmبودهاند.

جدول  3برخی از نرمکنندههای سازگار با اتیل سلولوز [.]۰
Camphor

Methyl abietate

Dibutyl tartarate

Diethyl phthalate

Raw castor oil

Dibutyl phthalate

15

Tricresyl phosphate

Raw soybean oil

Diamyl phthalate

Blown soybean oil

Diisobutyl carbonyl phthalate

Cottonseed oil

Butyl stearate

Diphenyl phthalate

Amyl oleate

Pentaphen

Triacetin

Alkyl sulfonamides

Raw linseed oil

Cyclohexyl adipate

.]15[  از نرمکنندههای گوناگون%24  خواص مکانیکی اتیل سلولوز در حضور0 جدول
نرم کنندهی افزوده

استحکام

کشش

شده به اتیل سلولوز

)MPa( کششی

شکست
)%(

Dibutyl phthalate

33/02

05

Raw castor oil

00/10

02

Tricresyl phosphate

00/12

3۰

Diamyl phthalate

00/12

02

Diisobutyl carbonyl

00/12

33

Diphenyl phthalate

02/30

30

Pentaphen

50/12

23

Butyl diglycol

1۰/23

13

1۰/01

10

phthalate

carbonate
Butoxyethyl
stearate
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متاسفانه اطالعات بیشتری دربارهی خواص مکانیکی اتیل سلولوز و تاثیر نوع و مقدار نرم کنندهها بر خواص و ویژگیهای
آن وجود ندارد .با این حال از آنجا که بیش از  %۰4نرم کنندههای مصرفی در صنعت پلیمر ،برای نرم کردن  PVCبه کار
گرفته میشوند [ ،]10منابع فراوانی به بررسی تاثیر نوع و مقدار نرمکنندهها بر خواص گوناگون  PVCوجود دارند .از سوی
دیگر  PVCنیز خواص نسبتاً مشابهی با اتیل سلولوز دارد .بنابراین اطالعات موجود در رابطه با  PVCمیتواند برای اتیل
سلولوز نیز سودمند باشند .بر اساس دادههای جدول  ،0روغن َکرچَک ( )castor oilنسبت به نرمکنندههای ِفتاالتی خواص
مکانیکی بهتری را برای اتیل سلولوز به همراه داشته است .چِن و همکاران [ ]10تاثیر افزودن مقادیر مختلف روغن کرچک و
( DOPکه یک نرم کنندهی فتاالتی است) را بر  PVCمورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که فرمولهای نرم شده با
روغن کرچک ،مدول ،استحکام کششی ،کششِ شکست ،انعطافپذیری و حتی پایداری گرمایی بیشتری نسبت به فرمول-
های نرم شده با  DOPدارند .همچنین روغن کرچک در درصدهای پایینتر همان تاثیری را دارد که  DOPدر درصدهای
باالتر ،ایجاد میکند .در ادامه عنوان شده است که روغن کرچک زنجیرهای آلکیدی بلندتری نسبت به  DOPدارد ،بنابراین
نرمکنندهی مناسبتری است .همچنین دیدهشد که افزودن دو نرمکننده به صورت همزمان به  ،PVCزمانی که مقدار روغن
کرچک نسبت به  DOPبیشتر است ،بر خواص مکانیکی  ،PVCاثر همافزایی دارد به طوری که خواص مکانیکی فرمول
بدستآمده از فرمولهای پیشین برتر است .بیشک میتوان پژوهشهایی با موضوع مشابه بر روی اتیل سلولوز انجام داد و
تاثیر روغنها و نرم کنندههای گوناگون بر خواص متفاوت این پلیمر را ارزیابی نمود .قطعاً خروجی چنین پژوهشهایی برای
بهبود هرچه بیشتر خواص و ویژگیهای فرمولهای اتیل سلولوز در جنبههای گوناگون و گستردهتر شدن کاربردهای صنعتی
آن سودمند خواهند بود.
آلیاژهای اتیل سلولوز
توسعهی یک پلیمر جدید و تجاری سازی آن به زمان طوالنی و تخصیص هزینهای هنگفت نیازمند است .حال آن که
میتوان با صرف هزینه و قیمت بسیار پایینتر ،یک آلیاژ پلیمری مناسب و یا یک کوپلیمر با خواص مطلوب را به کمک
تجهیزات پایین دستی صنایع پلیمر توسعه داد .اتیل سلولوز نیز با توجه به ویژگیهای منحصر بهفرد خود میتواند گزینهای
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مطلوب برای آلیاژ شدن با پلیمرهای دیگر باشد .در این نوشتار بر اساس مقاالت پژوهشی انتشار یافته ،آلیاژهای اتیل سلولوز
بر اساس کاربرد نهایی مورد اشاره در مقاالت ،به چهار زیرگروه آلیاژهای مناسب برای صنایع بسته بندی مواد غذایی ،ساخت
غشاهای ( )membranesجداکننده ی گازها ،کاربردهای پزشکی و آلیاژهایی که هدف از توسعهی آنها انجام کاری
پژوهشی بوده است (در متن مقاالت مذکور اشاره ای به کاربرد یا کاربردهای احتمالی آلیاژ مورد بررسی نشده است) ،دسته
بندی شدهاند .در ادامه گاهی از نام اختصاری  )ethyl cellulose( ECبه جای نوشتن نامِ اتیل سلولوز استفاده شده است.
آلیاژهای توسعه یافته برای صنایع بسته بندی مواد غذایی
یانگ و همکاران [ ]24با هدف ساخت فیلمهای بسته بندی مواد غذایی ،آلیاژهایی با نسبت یک به یک از پلی وینیل الکل
( )PVAو اتیل سلولوز تهیه کردند .از آن جا که  PVAمقاومت اندکی در برابر آب و رطوبت دارد ،مقادیر مختلفی از اتیل
ب  PVAبهبود پیدا کند .همچنین برای بیشتر کردن خواص ضد اکسایشی
سلولوز به آن افزوده شد تا مقاومت به آ ِ
( )antioxidantو افزایش مقاومت به فعالیت میکروبها و باکتریها ،به آلیاژها مقادیری پلی فِنولِ چای ( tea

 )polyphenolافزودند .در این کار ،تمام نمونهها با موفقیت تهیه شدند و خواص ضد میکروب ( )antimicrobialو ضد
اکسایشی مناسبی از خود نشان دادند .نمونههای دارای  3%و  5%پلیفنول چای ،بهینهترین خواص را دارا بودند .در پایان،
یانگ و همکاران [ ]24توصیه میکنند که آلیاژهای مربوطه به طور بِلقُوّه میتوانند در ساخت بسته بندیهای فعال ( active

 )packagingبرای نگهداری از مواد غذایی به کار برده شوند .در پژوهشی دیگر ِبیکزاده و همکاران [ ]21آلیاژهایی از
اتیل سلولوز ،پلی کاپروالکتون ( )PCLو ژالتین ( )GELتهیه نمودند .همچنین برای بهبود پایداری آلیاژها مقابل اکسایش و
نیز میکروبها و قارچها از مقادیر معین اکسید روی ( )ZnOو روغن  )zataria multiflora essential oil( ZEOبهره
بردند .نتایج نشان دادند که آلیاژهای  EC/ PCL/ GELبا نسبت های وزنی  14/34/24در حضور  %3اکسید روی و %34
روغن  ،ZEOافزون بر دارا بودن خواص مکانیکی و پایداری گرمایی مناسب ،مقاومت خوبی نسبت به اکسایش و میکروب-
ها دارند.
آلیاژهای توسعه یافته برای ساخت غشاهای جدا کنندهی گازها
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ژو وهمکاران [ ]22آلیاژی از پلی دی متیل سیلوکسان ( )poly dimethyl siloxaneو اتیل سلولوز تهیه کردند .در این
آلیاژها که به منظور ساخت غشاهای جداکنندهی گازها ساخته شدند ،اتیل سلولوز شکل پذیری و نیز توانایی جداسازی گاز
را بهبود میدهد .افزون بر این ،ما و همکاران [ ]23نیز آلیاژهایی از اتیل سلولوز و نوعی پلی دی متیل سیلوکسان اصالح شده
را برای کاربردی مشابه توسعه دادند .نتایج حاکی از این بودند که آلیاژهای تولیدی پایداری گرمایی و خواص مکانیکی
مناسبی دارند .همچنین در پژوهشی دیگر ،لی و همکاران [ ]20به کمک روش محلولی و به کار بردن کُلُروفُرم در نقش
حالل ،آلیاژهایی از پلی وینیل پیریدین ( )PVPو اتیل سلولوز تهیه کردند .نتایج آزمونهای  ،XRDمیکروسکوپ الکترونی
پویشی( )SEMو  DSCنشان دادند که این آلیاژها امتزاج ناپذیر ( )immiscibleمیباشند .در این پژوهش به منظور بررسی
استفاده از آلیاژهای اتیل سلولوز و  PVPدر نقش غِشا ،نفوذپذیری ( ،)diffusibityگذردهی ( ،)permeabilityانحالل
پذیری ( )solubilityو گزینش پذیری ( )selectivityگازهای اکسیژن ،نیتروژن ،دیاکسید کربن ،متان و هیدروژن از
طریق این آلیاژها ارزیابی و اندازهگیری شدند .نتایج ریخت شناسی و نفوذ پذیری نشان دادند که آلیاژهای  PVP/ECبرای
ساخت غشاهای جداکنندهی گازها موادی بسیار جذاب هستند .در مقایسه با  PVPخالص ،آلیاژهای  PVP/ECخواص
مکانیکی بهتر ،شکل پذیری بهتر و قیمت ارزان تری دارند .این بهبود در خواص و قیمت به حضور اتیل سلولوز نسبت داده
شد.
آلیاژهای توسعه یافته برای کاربردهای پزشکی
احمدیان و همکاران [ ]12به منظور ساخت نانو الیاف ضد باکتری ( )antibacterialمورد استفاده در زمینههای پزشکی،
آلیاژهایی از اتیل سلولوز ،پلی الکتیک اسید ( )PLAو کوالژن ( )collagenتهیه نمودند .آنها دریافتند که با افزایش مقدار
اتیل سلولوز در آلیاژها ،پایداری گرمایی بهبود پیدا میکند .با این حال افزایش مقدار اتیل سلولوز در آلیاژها ،استحکام
کششی آلیاژها را کاهش میدهد .افزون بر این آزمونی برای بررسی تخریب آلیاژها در محیطهایی با  pHگوناگون در دوره-
های زمانی مختلف نیز انجام شد .شکلهای  ۰و  ،0نتایج این آزمون را نشان میدهند .بر اساس این نتایج ،هر چه مقدار اتیل
سلولوز موجود در آلیاژها بیشتر باشد ،تخریب آلیاژ با نرخ پایین تری رخ میدهد .مائو و همکاران [ PLA ]25و اتیل سلولوز
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را با نسبت  2به  1آلیاژ کردند و برای تقویت هر چه بیشتر خواص آلیاژها ،مقادیر مختلف هیدروکسی آپاتایت ( hydroxy

 )apatiteرا به آن افزودند .سپس تاثیر مقدار هیدروکسی آپاتایت و نیز روشهای مختلف ساخت کامپوزیت را بر خواص
محصوالت نهایی بررسی نمودند .نتایج گویای این بودند که کامپوزیتهای دارای  %24هیدروکسی آپاتایت دارای خواص
مکانیکی مناسب و ساختار حفره دار( )porousبهینه هستند .در پایان ،نتیجه گرفته شد که خواص کامپوزیت یاد شده برای
استفاده در مهندسی بافت استخوان ( )bone tissue engineeringبسیار مناسب است .هانگ و همکاران [ ]20به منظور
رهایش کنترل شدهی داروهای با انحالل پذیری کم در آب ( ،)poorly water-soluble drugsآلیاژهایی از کوپلیمر
آمینیو پلی متاکریالت ( )ammonio polymethacrylateو اتیل سلولوز تهیه نمودند .در این آلیاژها نسبت آمینیو پلی
متاکریالت به اتیل سلولوز ،دو به یک بود .ساکِالریو و رو [ ]23جدایش فازی و ریخت شناسی آلیاژهای اتیل سلولوز و
سلولوز اَ ِستات فِتاالت ( )CAPرا مورد بررسی قرار دادند .آنان دریافتند که اتیل سلولوز و  CAPدر دمای اتاق ،نسبت به
یکدیگر ناسازگار هستند و آلیاژی دو فازی تشکیل میدهند .در دو پژوهش آخر (منابع  20و  )23آلیاژهای اتیل سلولوز به
عنوان گزینههایی مناسب برای استفاده در سامانههای رهایش کنترل شدهی دارو ،توصیه شدند .اتیل سلولوز و آلیاژهای آن
برای چنین کاربردی بسیار مناسب میباشند .وینیکا [ ]2۰به طور مفصل کاربردهای اتیل سلولوز و آلیاژهای آن را در زمینهی
رهایش کنترل شدهی دارو بررسی کرده است .مقالهی مذکور نیاز پژوهندگان در این زمینه را به طور کامل برآورده میکند.
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شکل  -۰مقاومت به تخریب آلیاژها در محیطی دارای  pHبرابر با .]12[ 3/0

شکل  -0مقاومت به تخریب آلیاژها در محیطی دارای  pHبرابر با .]12[ 5/5
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آلیاژهای توسعه یافته برای اهداف پژوهشی
رُگُوینا و همکاران [ ]10آلیاژهایی از  PLAو اتیل سلولوز توسعه دادند و به برخی از آنها ،مقادیری پلی اتیلن گِالیکُول
( ،)PEGبه عنوان نرم کننده افزودند .نتایج گویای این بودند که به دلیل ناسازگاری باال میان  PLAو اتیل سلولوز ،افزایش
مقدار اتیل سلولوز موجب کاهش شدید مدول ،استحکام کششی و کششِ شکست آلیاژها میگردد .همچنین حضور PEG

مدول و استحکام کششی آلیاژها را در ازای افزایش ناچیز کشش شکست ،به میزان زیادی کاهش میدهد .در پژوهشی
دیگر ،یی پینگ و همکاران [ ]20آلیاژهایی از پلی کاپروالکتون ( )PCLتهیه نمودند .نتایج آزمون  DSCنشان دادند ،دمای
ذوب ( )Tmو دمای بلورینگیِ گرماییِ ( PCL )Tcدر آلیاژها کاهش پیدا کرد ،درحالی که اختالف دمای ذوب و دمای
بلورینگی گرماییِ ( )Tm-Tcاین پلیمر در مقایسه با  PCLخالص افزایش یافته است .بنابراین میتوان گفت که  PCLو اتیل
سلولوز نسبت به هم نیمه سازگار ( )partially compatibleهستند .نتایج آزمون  FTIRنیز حاکی از این بودند که هنگام
افزایش درصد  PCLدر آلیاژها ،پیک جذب گروههای هیدروکسیل موجود در اتیل سلولوز به سوی فرکانسهای پایینتر
جابجا میشود و برهمکنش ویژهای میان گروههای هیدروکسیلِ اتیل سلولوز و گروههای کربونیل موجود در  PCLوجود
دارد .باید توجه داشت که درجهی جانشینی اتیل سلولوز به کار رفته برابر با  1/0و درجهی بسپارش آن برابر با  34بوده است.
همچنین ،لیو و همکاران [ ]34امتزاج پذیری کیتوسان ( )chitosanو اتیل سلولوز را به کمک آزمونهای  DSC ،FTIRو
 SEMبررسی کردند .نتایج آزمون  DSCنشان دادند که دمای آغازین تخریب گرمایی کیتوسان از اتیل سلولوز باالتر است.
بیشتر آلیاژها دارای یک دمای آغازین تخریب هستند که دمایی است میان دمای آغازین تخریب کیتوسان و اتیل سلولوز
خالص ،بنابراین میتوان گفت در بیشتر ترکیب درصدها ،اتیل سلولوز و کیتوسان آلیاژهایی امتزاج پذیر تشکیل میدهند .چرا
که در صورت دو فازی بودن آلیاژ که نشان دهندهی امتزاج ناپذیری دو پلیمر میباشد ،دمای آغازین تخریب آلیاژها باید در
دو پیک جداگانه مربوط به هر یک از فازهای پلیمری تشکیل دهندهی آلیاژ دیده میشد .همچنین نتایج آزمونهای  FTIRو
 SEMامتزاج پذیری این دو پلیمر در برخی از ترکیب درصدها را تائید کردند .در کاری دیگر ،لُماکین و همکاران []13
آلیاژهایی از  LDPEبا سلولوز و اتیل سلولوز ساختند .در ادامه خواص مکانیکی و پایداری گرمایی آلیاژها مورد بررسی قرار
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گرفتند .نتایج نشان دادند که خواص مکانیکی و پایداری گرمایی تمامی آلیاژها از  LDPEخالص پایینتر می باشند .باقی
خواص مورد بررسی نیز رضایت بخش نبودند .چرا که سازگاری مناسبی میان پلیمرهای تشکیل دهندهی آلیاژ وجود نداشت.
هدف از انجام این پژوهش بر اساس گفتهی لُماکین و همکاران [ ،]13تسریع تخریب پلیمری مانند  LDPEدر محیط زیست،
با افزودن پلیمرهایی تخریب پذیر مانند سلولوز و اتیل سلولوز ،یاد شده است .با این حال چنین محصوالتی در کنار زیست
تخریب پذیری بیشتر نسبت به پلیمرهای متداول ،باید داری خواص و ویژگیهای مکانیکی و گرمایی مناسب نیز باشند ،تا
تجاری سازی و استفاده از آنها در ابعاد صنعتی توجیهپذیر ومعقول باشد .اما خواص آلیاژهای ساخته شده در این پژوهش،
چنین ویژگی نداشتند.
نتیجه گیری
روبه پایان بودن منابع نفتی و آلودگیهای زیست محیطی ناشی از زبالههای پلیمری ،موجب شدهاند که به پلیمرهای تجدید
پذیر و سازگار با محیط زیست ،بیشتر توجه شود .خواص و ویژگیهای بسیار مناسب اتیل سلولوز از جمله استحکام کششی
باال ،چقرمگی ،زیست سازگاری و در مواردی زیست تخریب پذیری آن ،در کنار این مطلب که اتیل سلولوز یک پلیمر
تجدیدپذیر بوده و تهیه و ساخت آن مشکالت پلیمرهای تولید شده از منابع نفتی را ندارد ،از جمله دالیلی هستند که کار با
این پلیمر را جذاب میکنند .بنابراین پژوهشهایی پیرامون بهبود خواص اتیل سلولوز و گستردهتر کردن کاربردهای آن
صورت پذیرفتهاند .یکی از حوزههای پژوهشی پیرامون اتیل سلولوز ،بررسی خواص آلیاژهای آن میباشد .برای نمونه
خواص مکانیکی مناسب ،زیست سازگاری و غیر سمی بودن اتیل سلولوز موجب شدهاند که برای ساخت فیلمهای بستهبندی
نوین مواد غذایی ،اتیل سلولوز با پلیمرهایی مانند  PVAو  PCLآلیاژ شود .با وجود آلیاژهای گوناگونی که از ترکیب اتیل
سلولوز با پلیمرهای دیگر به دست آمده است ،باز هم پلیمرهای دیگری وجود دارند که به نظر میرسد افزودن آنها به اتیل
سلولوز و یا افزودن اتیل سلولوز به آنها بتواند آلیاژهایی با ویژگیهای منحصر بهفرد توسعه دهد .افزون بر این ،از آنجا که
در بیشتر موارد ،به منظور افزایش انعطاف پذیری و نرمی اتیل سلولوز از نرمکنندهها استفاده میکنند ،بررسی تاثیر افزودن
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نرمکنندههای گوناگون بر خواص و ویژگیهای مختلف اتیل سلولوز نیز میتواند یک موضوع پژوهشی مناسب و کاربردی
.باشد که تاکنون توجه چندانی به آن نشده است
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