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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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 ی اتیل سلولوزو کاربردها هامروری بر ویژگی
 ، ساالر حقجو، علی خلیلی گشت رودخانی*احسان عالی خانی

 59511-5151 پستی صندوق، قم پلیمر مهندسی گروه مهندسی، و فنی دانشکده قم، صنعتی دانشگاه قم،

 چکیده

ه موجب شده است که سلولوز تبدیل ی بیشتر گیاهان است. تجدیدپذیری این مادسلولوز ترکیب اصلی تشکیل دهنده

. با این ی بابت اتمام منابع آن وجود نداشته باشدو نگران در دسترس باشدی خام طبیعی شود که به وفور به یک ماده

ه، به برای نمون. همراه است هاییبا مشکالت و دشواری ،گرمانرم سلولوز به عنوان یک پلیمراز  صنعتی حال استفاده

پیش از این که ذوب شود، تخریب می آن، سلولوزمستحکم میان زنجیرهای بسیار نی دهای هیدروژدلیل وجود پیون

، بر روی سلولوز هایی، با انجام انواع اصالحات شیمیاییپژوهشگران به منظور برطرف کردن چنین دشواری گردد.

ترین پلیمرهای مشتق شده از سلولوز به تیل سلولوز یکی از پرکاربرداند. اِرا توسعه داده آنپلیمرهایی مشتق شده از 

 ساخت صنایع در گسترده طور به سلولوز اتیل ویژه به پلیمرهای مشتق شده از سلولوز، امروزه آید.شمار می

 و ، انواع قطعات قالبگیری شدهپارچه غذا، کاغذ، رنگ، دخانیات، داروسازی، بهداشتی، و آرایشی لوازم سرامیک،

در  اتیل سلولوزو در مواردی زیست تخریب پذیری ، زیست سازگاری تجدید پذیری .ندشومی استفاده چاپ جوهر

تری در دانش و شوند که این پلیمر در آینده نقش پررنگمناسب آن، موجب می استحکام کششی باال و چقرمگیکنار 

گون آن، به منظور بیشتر های گونافناوری پلیمر داشته باشد. نوشتار پیش رو با معرفی اتیل سلولوز و مرور ویژگی

نوشته شده است. امید است که این هدف برآورده شود و در کشورمان  آنی پلیمر ایران با شدن آشنایی جامعه

  شاهد توجه بیشتری به این پلیمر باشیم.

 کلمات کلیدی:

 .، تجدید پذیریسلولوز، اتیل سلولوز، زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری

 پیام نگار:مسئول مکاتبات، )*( 
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باشد. بیشتر گیاهان دارای مواد ی گیاهان میترین پلیمرهای طبیعی است که جزء اصلی تشکیل دهندهسلولوز یکی از مهم

منابع تامین  تریندهد. اما مهمها را تشکیل میهای سلولی آنباشند به طوری که سلولوز بخش زیادی از دیوارهسلولوزی می

ی خام از سلولوز پنبه 04%از چوب خشک و بیش از  04%تا  04% د.نباشمی (cotton linter) پنبه کُرکِسلولوز، چوب و 

گردد. بنابراین برای فرایند کردن آن سلولوز پیش از این که ذوب شود، تخریب میپلیمر طبیعی  .[1] تشکیل شده است

زنجیر اصلی . [2] نمود، باید آن را به صورت شیمیایی اصالح (thermoplastic polymerپلیمر گرمانرم )یک  همانند

(backbone ِسلولوز ) اَ -تابِ یشونده تکرار واحدهای از متشکلنشده اصالح( نیدروگلوکوزbeta-anhydroglucose ) یا به

 با جایگزین شدن قابلیت روکسیل باهید گروه سه دارای شونده تکرار واحد . هرباشدمیاختصار، واحدهای انیدروگلوکوز 

گیرند، پلیمرهای متفاوتی هایی که جای هیدروکسیل را میبسته به گروه . هنگام اصالح شیمیایی،است دیگر هایگروه

 دهد.ساختار مولکولی زنجیرهای سلولوز را نشان می 1شکل  .[3]آیند بدست می

 

 کردن ریتِاِ  از توانندمی این گروه از پلیمرها .[2] ی طبیعی در جهان هستندترین پلیمرهامرهای مشتق شده از سلولوز فراوانپلی

(etherification)، ِکردن ریستِا (esterification)، کردن ایشبکه (crosslinking )کردن کوپلیمر نیز و 

(copolymerization )تقات سلولوز با نام ای پرکاربرد از مشاز اتری کردن سلولوز، خانواده .[5شوند ] ساخته سلولوز

 [.0اند ]سرخ رنگ مشخص شده هایخط چینهای هیدروکسیل با ولوز، گروهسل ساختار مولکولی -1  شکل
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 از ی بزرگی از محصوالت،آیند. این خانواده، گسترهبدست می (cellulose ether polymersاتر سلولوز ) پلیمرهای

 دسته این گذشته هایسال در. شوندمی شامل را آب در محلول هایافزودنی تا آلی هایحالل در محلول گرمانرم محصوالت

های زیست ، آلودگیشیمیایی و نفتی منابع از شده مشتق پلیمرهای قیمت افزایش. اندکرده داپی بیشتری اهمیت پلیمرها از

 پلیمرهای اهمیت افزایش دالیل ترینمهم از جمله نیز روبه پایان بودن این منابع و هاآن از محیطی حاصل از ساخت و استفاده

  [.3د ]نباشمی سلولوز مشتقات مانند (bio based) پایهزیست

 ترین مشتقات سلولوزبرخی از مهم

 چه ی سلولوز باموجود در واحدهای تکرار شونده هیدروکسیل هایگروه که این به بسته در پلیمرهای مشتق شده از سلولوز،

توان تعداد زیادی ساختار پلیمری بر این اساس می .کندمی تغییر پلیمر نام و کاربرد خواص، شوند،می جایگزین هاییگروه

 hydroxypropyl methylسلولوز ) متیل پروپیل (، هیدروکسیmethyl celluloseسلولوز ) متیل ست آورد.بد

celluloseپروپیل (، هیدروکسی ( سلولوزhydroxypropyl cellulose،) اتیل ( سلولوزethyl celluloseسلولوز ،) 

 hydroxypropyl) فتاالت سلولوز متیل پروپیل هیدروکسی ( وcellulose acetate phthalateفتاالت ) استات

methylcellulose phthalate )های جانشین شده گروه 2باشند. شکل می سلولوز پلیمرهای مشتق شده از ترینمهم جمله از

 اتری مشتقات امروزه .[3] دهدرا نشان می سلولوز پلیمرهای مشتق شده ازبرای سنتز برخی از  ،به جای گروه هیدروکسیل

 دخانیات، داروسازی، بهداشتی، و آرایشی لوازم سرامیک، ساخت صنایع در گسترده طور به سلولوز اتیل ویژه به سلولوز

( PVC) کلراید وینیل پلی مانند پلیمرهایی پلیمریزاسیون در حتی و شوندمی استفاده چاپ جوهر و پارچه غذا، کاغذ، رنگ،

 .[0دارند ] کاربرد نیز( PVA) استات وینیل پلی و
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 اتیل سلولوز

  پنبه کُرکِ (gradesهای )ونهگ تمام تقریبا ترین اتر سلولوزها هستند.ترین و پرکاربرداتیل سلولوز در کنار متیل سلولوز مهم

در  که است صورت این به تولید مراحل. شوند برده کار به سلولوز اتیل تولید برای توانند می (wood pulp) چوب خمیر و

 تشکیل (alkali celluloseآلکالی ) سلولوزِ تا دگردمی اصالح (NaOH) کسیدودرهی سدیم کمک به سلولوز گام نخست،

 برای هیدروکسیل هایگروه که طوری به دارد، تریباز و ترگسترده ساختار معمولی سلولوز به نسبتآلکالی  سلولوزِ شود.

کسید موجب فعال شدن سلولوز و آماده شدن آن وهیدرهمچنین سدیم  .شوندمی تردسترس در ،دیگر هایگروه با جایگزینی

سید از آلکالی شدن به کمک سدیم هیدروک تغییرات زنجیرهای سلولوز پس 3. شکل [3،0] گرددی فرایند نیز میبرای ادامه

 اند(،شده پوشاندهای از نیکل ها با الیهنیکل اَندود )دیواره یدیواره با راکتوری درون آلکالی سلولوزِ  سپس دهد.را نشان می

 مخلوط (ethyl chlorideکُلراید ) اِتیل با ساعت 12 تا 0 مدت به kPa 1444 تا kPa ۰44فشار  ،C154˚ تا C04˚ دمای در

 [.3ترین پلیمرهای مشتق شده از سلولوز ]های متصل به زنجیر اصلی برخی از مهمگروه -2  شکل
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 به کلراید سدیم و آب سلولوز، اتیل واکنش، پایان در. بهره ُجست کننده رقیق عنوان به تولوئن یا بنزن از توانمی شود.می

 .[3،3د ]گردمی عرضه بازار به و شده جدا هاآن از سلولوز اتیل نهایت در که آیند،می دست

 

 

از انجام اصالح توجه شود که در اتیل سلولوز پس  دهد.را نشان می آلکالی سلولوز ی اتیل سلولوز ازواکنش تهیه 0شکل 

های های هیدوکسیل، گروه، به جای گروهشوند و روی زنجیر اتیل سلولوزهای اتیل به اتم اکسیژن متصل میشیمیایی، گروه

در سنتز پلیمرهای مشتق شده از سلولوز، اصطالحی  (.توجه شود 3گیرند )به شکل قرار می lethoxy( یا -5H2OC) لاتوکسی

-گردد. به طور ساده، این پارامتر تعیین میتعریف می DS( یا به اختصار degree of substitutionی جانشینی )به نام درجه

اند. برای نمونه، اگر هر سه گروه های نو جایگزین شدههای هیدروکسیل موجود در سلولوز با گروهکند که چه تعداد از گروه

باشد. می 3ی جانشینی پلیمر بدست آمده، برابر با عدد های نو جایگزین شده باشند، درجههیدروکسیل تمام زنجیرها با گروه

های ی جانشینی برای گونهگردد. درجهبه صورت متوسط در تمام زنجیرها گزارش می باید توجه داشت که این پارامتر

 [.0] لولوزس با هیدراکسید سدیم واکنش از پس شده ایجاد تغییرات -3  شکل
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-ی جانشینی خواص اتیل سلولوز سنتزی متفاوت میاست. بسته به درجه 0/2تا  2/2پرکاربرد اتیل سلولوز معموالً عددی میان 

 [.3گردد ]

 باشد:های گوناگون به شرح زیر میحالل در آن پذیری انحالل بر سلولوزاتیل  جانشینی یدرجه تاثیر نمونه، برای

 آلکالی آبی هایحالل در ،4/1 تا 5/4 جانشینی درجه دارای سلولوز اتیل (aqueous alkaliمحلول ) باشدمی. 

 باشدمی محلول آب در ،5/1 تا 4/1 جانشینی درجه دارای سلولوز اتیل. 

 باشدمی محلول قطبی غیر و قطبی آلی هایحالل در ،5/2 تا 0/2 جانشینی درجه دارای سلولوز اتیل. 

 اتیل مانند قطبی آلی هایحالل در ،5/2 از بیش جانشینی درجه دارای سلولوز اتیل ( الکلethyl alcohol) محلول 

 [. ۰باشد ]می محلول تولوئن مانند قطبی غیر آلی هایحالل اما در باشد،نمی

 

 

شود. این سه بندی میگروه Tو  K ،Nی اتیل سلولوز به سه دسته، لاتوکسی هایاز سوی دیگر بر اساس درصد وزنی گروه

اتیل سلولوز در یک  [.0هستند ] لاتوکسی هایگروه 0/00- 4/51و % 0۰ – 5/00، %00 – 0/03به ترتیب دارای % دسته

ن برای بسیاری از های عایق الکتریکی آهای مکانیکی مناسبی دارد. ویژگیی بزرگ دمایی و رطوبتی ویژگیگستره

-منظورها، به ویژه در مواردی که توانایی آن در حفظ انعطاف پذیری زیاد در دماهای کم سودمند است رضایت بخش می

 .سلولوز آلکالی از سلولوز اتیل سنتز واکنش -0  شکل
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باشند، اما اتیل سلولوز انعطاف ، بیشتر پلیمرها شکننده میپایینباشد. در کاربردهایی مانند الیه گذاری برای دماهای بسیار 

-ترین موارد کاربرد اتیل سلولوز، مصرف آن با سایر رزینکند. یکی از مهماستفاده مطمئن را حفظ می مورد نیاز برایپذیری 

گیری ها برای بهبود چقرمگی و انعطاف پذیری است. ساخت انواع قطعات قالبها، روغن جالها و چسبها در تهیه الک

 .[14] باشندوارد کاربرد اتیل سلولوز میهای پارچه، ماده عایق و لوله اکسترود شده از دیگر مشده، پوشش

 ساختار اتیل سلولوز

پلیمرها و برای شناسایی  ابزارهای مفیدی( XRDو ایکس)رتُراش پَ پَ و( FTIRتبدیل فوریه )سنجی فروسرخ طیف هایآزمون

وز )در حالت لولپودر اتیل س XRDو  FTIRمودارهای به ترتیب ن 0 و 5های شکل هستند.ها فهم ساختار مولکولی آن

 :اند ازعبارت FTIRدهند. پیک های مهم اتیل سلولوز در آزمون خالص( را نشان می

 (پیک لرزشی کششیstretching vibration )H-O  1در-cm 30۰5. 

  پیک لرزشی کششیH-C  1در-cm 203۰  1و-cm 2020. 

  پیک لرزشی کششیC-O-C  1در-cm 1403. 

 ( پیک لرزشی خمشیbending vibration) H-C  1در-cm 13۰۰ [3]. 

 ( سه پیک تیزSharp مربوط به گروه )5H2C  1در-cm 13۰4 ،1-cm 1054  1و-cm 2034 [11.] 

دهد که نمایانگر ساختار آمورف اتیل سلولوز نشان می 00/3˚و  25/10˚اتیل سلولوز دو پیک پهن در  XRDهمچنین نمودار 

 دهد.مولکولی اتیل سلولوز را نشان می ساختار 3شکل  [.3باشند ]بلورین در آن میبا نواحی کوچک 
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 [.3طیف سنجی  فروسرخ اتیل سلولوز ] مودارن -5  شکل

 [.3اتیل سلولوز ] XRDنمودار طیف   -0  شکل
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 خواص اتیل سلولوز

 g/cc 1۰/1 تا g/cc 43/1 میان آن چگالی .است، با رنگ سپید یا خاکستری روشن مزه بدون و بو اتیل سلولوز پودری بدون

 ، اما[0] ( استnon irritantک )غیر محر (، غیر سمی وbiocompatibleسازگار ) این پلیمر، زیست .[۰،14] باشدمی

تعدادی از منابع اتیل سلولوز را پلیمری  .( آن اختالف نظر وجود داردbiodegradableی زیست تخریب پذیری )درباره

[ در معرفی اتیل سلولوز، آن را زیست تخریب پذیر ندانسته 0مرتضی ] اما  [.12-10اند ]زیست تخریب پذیر به شمار آورده

ی جانشینی و نیز نظر بر سر زیست تخریب پذیر بودن یا نبودن اتیل سلولوز را بتوان به تفاوت درجه ختالفشاید ااست. 

 با این پلیمر مورد بررسی در این منابع دانست. های اتیل سلولوزدر گونه (degree of polymerizationی بسپارش )درجه

 باشندمی نامحلول آب های پرکاربرد اتیل سلولوز درونهگ .است سازگار زسلولو یپایه بر پلیمرهای سایر و هاکننده نرم بیشتر

انحالل پذیری اتیل سلولوز در  1 . جدولهستند محلول اترها و هاالکل استرها، ها،کتون مانند آلی هایحالل از تعدادی در اما

با گرما  سادگیرد، آب جذب شده نیز به دا اندکی نسبتاً دهد. همچنین این پلیمر جذب آبهای گوناگون را نشان میحالل

 [.0ساختار مولکولی زنجیرهای اتیل سلولوز ] -3  شکل
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-های اتیل سلولوز )شامل اتیل سلولوز، نرمبنابراین باید به فرمول. است ضعیف اسیدها برابر در سلولوز اتیل [.0شود ]تبخیر می

برای بهبود د. همچنین نموها را اضافه ( مانند انواع اپوکسیAcid acceptorها( مواد جاذب اسید )ها و پایدارکنندهکننده

الزم است که شوند( ل موجب تخریب اتیل سلولوز می)این عوام دماهای باالپایداری اتیل سلولوز در برابر تابش فرابنفش و 

 آنتی عنوان به شده بوتیله فنول هیدروکسی و( octyl phenol) فنول کتیلاُ ست.از مقادیر معینی پایدار کننده بهره جُ

 044 یووینول تجاری نام با( dihidroxy benzophenone 2,4) بنزوفنون هیدروکسی دی 0 ،2 و موثر هایاکسیدان

(uvinul 400 )آنتی اکسیدان با  %2تا  %1ترکیب  .آیندمی شمار به سلولوز اتیل برای نوری موثر یکننده پایدار عنوان به

در ادامه  کند.را فراهم می در طول عمر کاریدر حین فراورش و نیز  اتیل سلولوز پایداری، نوریی پایدارکننده %1تا  %5/4

 . [3] دنگیرمورد بررسی قرار می کوتاهگرمایی و مکانیکی اتیل سلولوز به صورت  هایویژگی

 

 نیمه است، مات کمی که محلولی شفاف، بسیار محلول یدهنده نشان ترتیب به I و S* ، S، PS، SW حروف 1 جدول

 .[۰،15] هستند نامحلول و کننده متورم پذیر، انحالل

حال

 ت

حال حالل

 ت

 حالل

S Cyclohexanone PS Cyclohexyl 

acetate 

S Methylcyclohexa

none 

PS Glycol diacetate 

S Camphor/ ethyl 

alcohol 

S Ethyl ether 

S Ethyl ether/ ethyl 

alcohol 

S Ethylene glycol 

mono methyl ether 

S* Toluene/ ethyl 

alcohol 

S Ethylene glycol 

mono ethyl ether 

S* Xylene/ ethyl S Dioxane 
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alcohol 

S* Benzene/ ethyl 

alcohol 

S Benzene 

SW Diethylene glycol 

mono ethyl ether 

S Toluene 

S Xylene S Methyl alcohol 

PS Hydrogenated 

petroleum 

naphtha 

S Ethyl alcohol 

S* cyclohexane S Butyl alcohol 

PS Tetrahydronaphth

alene 

S* Benzyl alcohol 

SW Turpentine SW Diacetone alcohol 

I Hexane PS Cyclohexanol 

S* Methylene 

chloride 

S Ethyl acetate 

S* Carbon 

tetrachloride 

S Butyl acetate 

S* Ethylene 

dichloride 

S Benzyl acetate 

S Ethyl formate S Ethyl lactate 

- - S Butyl lactate 
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 گرمایی اتیل سلولوز هایویژگی

تا  KJ/K.mol 31/4و  W/m.K 21/4برابر با به ترتیب اتیل سلولوز  و نیز ظرفیت گرمایی ضریب رسانش گرمایی

KJ/K.mol 31/4 ن در منابع گوناگونآای انتقال شیشهدمای  [.10] نداگزارش شده ˚C124  تا˚C120 [10،] ˚C104  تا

˚C154 [3 ،]˚C134  تا˚C154 [13.گزارش شده است ]  میان آن ذوب دمایهمچنین ˚C204 تا ˚C255 [0] ،˚C131 [1۰]  و

مگر شود. دچار تخریب گرمایی می C244˚در دماهای باالتر از اتیل سلولوز  .است [ گزارش شده3] C234˚در منبعی دیگر، 

( این پلیمر در fire pointی اشتعال )همچنین نقطه .[3] های مناسب استفاده شده باشدن که در فرمول آن از پایدارکنندهای

ی جانشینی و نیز درجه باید توجه داشت که وزن مولکولی اتیل سلولوز. [0] واقع شده است C304˚تا  C334˚ی دمایی بازه

اتیل  و دمای ذوب ایمتفاوت بودن دمای انتقال شیشه . بنابرایندنآن دارو ذوب ای ل شیشهتاثیر مستقیمی بر دمای انتقا آن

افزون بر این  منابع متفاوت بوده است.گردد که اتیل سلولوز مورد استفاده در این مر باز میسلولوز در منابع گوناگون به این اَ

دمای  2 جدول هستند. تاثیر گذارای انتقال گرمایی این پلیمر حضور یا عدم حضور نرم کننده، نوع و مقدار آن نیز بر دماه

است که روش  گفتنیهمچنین، دهد. را نشان می گوناگونهای از نرم کننده %24ای اتیل سلولوز در حضور انتقال شیشه

 دمای مقادیر پژوهشی، [ در1۰. کاراسِدو و همکاران ]هستندگیری دماهای مربوطه نیز در دمای گزارش شده موثر اندازه

نوسانی  رئومتری و (DSCپویشی) تفاضلی گرماسنجی هایآزمون کمک بهرا  سلولوز اتری ای مشتقاتشیشه انتقال

(oscillatory rheometry) می دست به رئولوژی آزمون از نتایج ترینها نشان دادند که دقیقبررسی. کردند گیری اندازه-

 خود ویسکوز و االستیک مدول در را چشمگیری تغییرات ایشیشه انتقال دمای به هنگام رسیدناتر سلولوزها  که چرا آید

که بر  DSC هایی مانندهای رئومتر قابل شناسایی هستند، اما در دستگاه)این تغییرات به خوبی توسط دستگاه دهندمی نشان

توان گفت ر اساس دماهای گزارش شده، میب کنند، قابل شناسایی نیستند.(.اساس تغییرات انرژی گرمایی منتقل شده کار می

ای باشد. این در حالی است که دمای انتقال شیشهمی C154˚تا  C124˚ میاندمایی  خالص ای اتیل سلولوزدمای انتقال شیشه
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ای در اتیل سلولوز نسبت به سلولوز، به کاهش قابل توجه دمای انتقال شیشه [.3] استگزارش شده C324˚سلولوز حدود 

پلیمر، به دلیل جایگزین شدن زنجیرهای  (inter) و درون (intra) طر کاهش شدید پیوندهای هیدروژنی موجود میانخا

ای موجب شده است که بر خالف سلولوز، اتیل سلولوز ت. کاهش چشمگیر دمای انتقال شیشههای هیدروکسیل اسگروه

  .گرددپرکاربرد در صنایع گوناگون  فرایند پذیری قابل قبولی داشته باشد و تبدیل به یک پلیمر

 

 [.3] مختلف هایکنندهنرم از %24 حضور در سلولوز اتیل ایشیشه انتقال دمای 2 جدول

ای دمای انتقال شیشه

(˚C) 

 نرم کننده

 بدون نرم کننده 135

00 Dimethyl 

phthalate 

۰0 Diethyl phthalate 

145 Dibutyl phtalate 

 

 مکانیکی اتیل سلولوزفیزیکی و  هایویژگی

اند که اتیل سلولوز کاربردهای فراوانی پذیری مناسب آن، موجب شدهاستحکام کششی باالی اتیل سلولوز در کنار انعطاف

ناسب پذیری و چقرمگی مهایی با استحکام کششی، انعطافکننده( فیلمتوان از اتیل سلولوز خالص )بدون نرمپیدا کند. می

نرمی و جریان  ،موارد ای ازپاره پذیری بیشتری نیاز دارند. از سویی دیگر درهایی به انعطافد. با این حال چنین فیلمنموتهیه 

اتیل سلولوز با ، در بیشتر موارددارد. بنابراین د این پلیمر برای فراورش با تجهیرات فرایندی صنعت پلیمر نیاز به بهبو پذیری

( و سلولوز NCتر از نیترو سلولوز )اتیل سلولوز نرم .[3]شود ( فرموله میplasticizerکننده )ز ترکیبات نرممقادیر معینی ا
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ها نیاز دارد. به طور معمول نیترو سلولوز و سلولوز ی کمتری نسبت به آنکنندهباشد، بنابراین به مقدار نرم( میCAاَسِتات )

-دارند. این درحالی است که اتیل سلولوز برای رسیدن به همان درجه از نرمی و انعطافکننده نیاز نرم %35تا  %34استات به 

 هایکننده نرم از کمتر، یا %15 معموال [۰چ و همکاران ]بر اساس گزارش کُ .[15] نرم کننده نیاز دارد %24تا  %15پذیری به 

 تا %25 است ممکن موارد برخی در. دنباشمی کافی اکاربرده بیشترپذیری مورد نیاز در تامین نرمی و انعطاف برای استری

های شناخته شده در صنعت، سازگاری کنندهانگیزی با بیشتر نرمسلولوز به طور شگفت. اتیلن شود افزوده نیز کنندهنرم 54%

ل سلولوز در دمای با این حال جدا از بحث سازگاری، اتی .[۰است ] شده آورده 3 جدول در هاکننده نرم این مناسبی دارد نام

هنگامی که پودر نمونه، گردد. برای ها ممزوج میکنندهست و تنها در دماهای باال با نرمها ناممزوج اکنندهاتاق با بیشتر نرم

شود، اما افزایند، حتی اتیل سلولوز متورم هم نمی( میdioctyl phthalate) DOPای مایع مانند کنندهاتیل سلولوز را به نرم

[. باید توجه داشت که یکی از اصول 15شود ]حل می DOPرسد، اتیل سلولوز به راحتی درون می C144˚می که دما به هنگا

کننده در دمای فرایندی ( این است که پلیمر و نرمPVCانتخاب نرم کننده برای پلیمرهایی که نیاز به نرم کننده دارند )مانند 

این حال تر شود. با شند تا هم اختالط به خوبی انجام گردد و هم فرایند پذیری ساده)دماهای باالتر از دمای اتاق( ممزوج با

محیط ناممزوج باشند تا نرم کننده، پلیمر را متورم نکند و موجب افت شدید و غیر قابل قبول در دمای نرم کننده و پلیمر باید 

( اتیل سلولوز فرموله شده elongation at breakاستحکام کششی و کشِش شکست ) 0خواص مکانیکی آن نگردد. جدول 

 (Hercules) هرکولسِ شرکتِ N100 یِونهدهد. اتیل سلولوز به کار رفته، گون را نشان میهای گوناگکنندهاز نرم %24با 

  .اندبوده mm 5هایی با ضخامت های مورد استفاده به صورت فیلمو آزمونه باشدمی ایاالت متحده آمریکا

 

 [.۰های سازگار با اتیل سلولوز ]کنندهنرمبرخی از  3 جدول

Camphor Methyl abietate 

Dibutyl tartarate Diethyl phthalate 

Raw castor oil Dibutyl phthalate 
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Raw soybean oil Tricresyl phosphate 

Blown soybean oil Diamyl phthalate 

Cottonseed oil Diisobutyl carbonyl phthalate 

Diphenyl phthalate Butyl stearate 

Pentaphen Amyl oleate 

Alkyl sulfonamides Triacetin 

Cyclohexyl adipate Raw linseed oil 

 

 [.15های گوناگون ]کنندهاز نرم %24خواص مکانیکی اتیل سلولوز در حضور  0 جدول

کشش 

شکست 

)%( 

استحکام 

 (MPa) کششی

ی افزوده نرم کننده

 شده به اتیل سلولوز

05 02/33 Dibutyl phthalate 

02 10/00 Raw castor oil 

3۰ 12/00 Tricresyl phosphate 

02 12/00 Diamyl phthalate 

33 12/00 Diisobutyl carbonyl 

phthalate 

30 30/02 Diphenyl phthalate 

23 12/50 Pentaphen 

13 23/1۰ Butyl diglycol 

carbonate 

10 01/1۰ Butoxyethyl 

stearate 
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های بر خواص و ویژگیها ی خواص مکانیکی اتیل سلولوز و تاثیر نوع و مقدار نرم کنندهمتاسفانه اطالعات بیشتری درباره

به کار PVC در صنعت پلیمر، برای نرم کردن  های مصرفینرم کننده %۰4از  شجا که بیوجود ندارد. با این حال از آنآن 

سوی وجود دارند. از  PVCها بر خواص گوناگون کننده، منابع فراوانی به بررسی تاثیر نوع و مقدار نرم[10] شوندگرفته می

تواند برای اتیل می PVCبا اتیل سلولوز دارد. بنابراین اطالعات موجود در رابطه با  یمشابه نیز خواص نسبتاً PVC دیگر

تاالتی خواص های فِ کننده( نسبت به نرمcastor oilک )رچَ، روغن کَ 0های جدول بر اساس دادهد. نسلولوز نیز سودمند باش

تاثیر افزودن مقادیر مختلف روغن کرچک و  [10] و همکارانن چِ  مکانیکی بهتری را برای اتیل سلولوز به همراه داشته است.

DOP بر ی فتاالتی است( را نده)که یک نرم کنPVC های نرم شده با مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که فرمول

-پذیری و حتی پایداری گرمایی بیشتری نسبت به فرمولشکست، انعطاف روغن کرچک، مدول، استحکام کششی، کششِ

در درصدهای  DOPتاثیری را دارد که تر همان دارند. همچنین روغن کرچک در درصدهای پایین DOPهای نرم شده با 

دارد، بنابراین  DOPدر ادامه عنوان شده است که روغن کرچک زنجیرهای آلکیدی بلندتری نسبت به کند. باالتر، ایجاد می

، زمانی که مقدار روغن PVCزمان به کننده به صورت همشد که افزودن دو نرمتری است. همچنین دیدهی مناسبکنندهنرم

افزایی دارد به طوری که خواص مکانیکی فرمول ، اثر همPVCبر خواص مکانیکی بیشتر است،  DOPنسبت به کرچک 

بر روی اتیل سلولوز انجام داد و با موضوع مشابه  هاییپژوهشتوان شک میبی های پیشین برتر است.آمده از فرمولبدست

ی برای هایپژوهشخروجی چنین  این پلیمر را ارزیابی نمود.  قطعاًهای گوناگون بر خواص متفاوت ها و نرم کنندهتاثیر روغن

تر شدن کاربردهای صنعتی های گوناگون و گستردههای اتیل سلولوز در جنبهفرمول هایو ویژگی بهبود هرچه بیشتر خواص

 بود.آن سودمند خواهند 

 آلیاژهای اتیل سلولوز 

 که آن حال است.  نیازمند ای هنگفتهزینه تخصیصان طوالنی و به زمو تجاری سازی آن  جدید پلیمر یک یتوسعه

 کمک به را مطلوب خواص با کوپلیمر یک یا و مناسب پلیمری آلیاژ یک تر،پایین بسیار قیمت و هزینه صرف با میتوان

ای تواند گزینهد میفرد خوهای منحصر بهاتیل سلولوز نیز با توجه به ویژگی .توسعه داد صنایع پلیمر دستی پایین تجهیزات
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 ر یافته، آلیاژهای اتیل سلولوز این نوشتار بر اساس مقاالت پژوهشی انتشادر مطلوب برای آلیاژ شدن با پلیمرهای دیگر باشد. 

بسته بندی مواد غذایی، ساخت صنایع بر اساس کاربرد نهایی مورد اشاره در مقاالت، به چهار زیرگروه آلیاژهای مناسب برای 

ها انجام کاری ی آنی گازها، کاربردهای پزشکی و آلیاژهایی که هدف از توسعه( جداکنندهmembranesغشاهای )

(، دسته ای به کاربرد یا کاربردهای احتمالی آلیاژ مورد بررسی نشده استاشاره در متن مقاالت مذکوراست )پژوهشی بوده 

 اتیل سلولوز استفاده شده است. نامِ ( به جای نوشتنethyl cellulose) ECدر ادامه گاهی از نام اختصاری  .اندشدهبندی 

 توسعه یافته برای صنایع بسته بندی مواد غذاییآلیاژهای 

الکل  وینیل پلی غذایی، آلیاژهایی با نسبت یک به یک از مواد بندی بسته هایفیلم ساخت ا هدفب[ 24] همکاران و یانگ

(PVA) که جا آن از .کردند تهیه سلولوز اتیل و PVA اتیل از مختلفی مقادیر دارد، رطوبت و آب برابر در مقاومت اندکی 

 اکسایشی ضد خواص کردن بیشتر برای همچنین. کند پیدا بهبود PVA آبِ  به مقاومت تا شد افزوده آن به سلولوز

(antioxidant )چای فِنولِ پلی مقادیری آلیاژها به ها،باکتریها و میکروب فعالیت به مقاومت افزایش و (tea 

polyphenol )میکروب ضد خواص و شدند تهیه موفقیت با هانمونه تمام در این کار، .افزودند (antimicrobial )ضد و 

 پایان، در. بودند خواص را دارا ترینبهینه فنول چای،پلی 5و % 3دارای % هاینمونه. دادند نشان خود از مناسبی اکسایشی

 active) فعال هایبندی بسته ساخت در توانندمی بِلقُوّه طور به مربوطه آلیاژهای که کنندمی صیهتو [24همکاران ] و یانگ

packaging )از آلیاژهایی[ 21] همکاران و زادهیکبِ  دیگر پژوهشی در .شوند برده کار به غذایی مواد از نگهداری برای 

 و اکسایش مقابل آلیاژها پایداری بهبود برای همچنین. نمودند تهیه( GEL) ژالتین و( PCL) پلی کاپروالکتون سلولوز، اتیل

بهره ZEO (zataria multiflora essential oil )روغن  و( ZnO) روی اکسید معین مقادیر از هاقارچ و هامیکروب نیز

 %34 و ویر اکسید %3 حضور در 24/34/14 وزنی های نسبت با EC/ PCL/ GEL آلیاژهای که دادند نشان نتایج. بردند

-میکروب و اکسایش نسبت به خوبی مقاومت مناسب، گرمایی پایداری و مکانیکی خواص بودن دارا بر ، افزونZEO روغن

 .دارند ها

 ی گازهاآلیاژهای توسعه یافته برای ساخت غشاهای جدا کننده
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 این در. کردند تهیه سلولوز اتیل و (poly dimethyl siloxane) کسانوسیل متیل دی پلی از آلیاژی[ 22] وهمکاران ژو

 گاز جداسازی توانایی نیز و پذیری شکل سلولوز اتیل شدند، ساخته گازها یجداکننده غشاهای ساخت منظور به که آلیاژها

 شده اصالح سیلوکسان متیل دی پلی نوعی و سلولوز اتیل از آلیاژهایی نیز[ 23] همکاران و ما این، بر افزون .دهدمی بهبود را

 مکانیکی خواص و گرمایی پایداری تولیدی آلیاژهای که بودند این از حاکی نتایج. دادند توسعه مشابه کاربردی رایب را

 نقش در روفُرملُکُ بردن کار به و محلولی روش کمک به[ 20] همکاران و لیهمچنین در پژوهشی دیگر،  .دارند مناسبی

میکروسکوپ الکترونی  ، XRD هایآزمون نتایج. کردند تهیه سلولوز یلات و( PVP) پیریدین وینیل پلی از آلیاژهایی حالل،

 بررسی منظور به پژوهش این در. باشندمی( immiscible) ناپذیر امتزاج آلیاژها این که دادند نشان DSC و( SEMپویشی)

 انحالل ،(permeability) گذردهی ،(diffusibity) نفوذپذیری غِشا، نقش در PVP و سلولوز اتیل آلیاژهای از استفاده

 از هیدروژن و متان کربن، اکسیددی نیتروژن، اکسیژن، گازهای( selectivity) پذیری گزینش و( solubility) پذیری

 برای PVP/EC آلیاژهای که دادند نشان پذیری نفوذ و شناسی ریخت نتایج .ندشد گیریاندازه و ارزیابی آلیاژها این طریق

 خواص PVP/EC آلیاژهای خالص، PVP با مقایسه در. هستند جذاب بسیار موادی گازها یجداکننده غشاهای ساخت

 داده نسبت سلولوز اتیل حضور به قیمت و خواص در بهبود این. دارند تری ارزان قیمت و بهتر پذیری شکل بهتر، مکانیکی

  .شد

 آلیاژهای توسعه یافته برای کاربردهای پزشکی

ی پزشکی، هازمینهمورد استفاده در  (antibacterialضد باکتری )ساخت نانو الیاف منظور  [ به12احمدیان و همکاران ]

 مقدار افزایش با کهند دریافتها آن دند.نموتهیه  (collagen) و کوالژن (PLA) اسید الکتیک پلیآلیاژهایی از اتیل سلولوز، 

 استحکام آلیاژها، در سلولوز اتیل مقدار افزایش حال این با. کندمی پیدا بهبود گرمایی پایداری آلیاژها، در سلولوز اتیل

-دوره در گوناگون pH با هاییمحیط در آلیاژها تخریب بررسی برای آزمونی این بر افزون. دهدمی کاهش را آلیاژها کششی

 اتیل مقدار چه هر تایج،بر اساس این ن .دندهمی نشان را آزمون این نتایج ،0و  ۰های شکل. دش انجام نیز مختلف زمانی های

 سلولوز اتیل و PLA[ 25] همکاران و مائو .دهدمی رخ تری پایین نرخ با آلیاژ تخریب باشد، بیشتر آلیاژها در موجود سلولوز
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 hydroxy) آپاتایت هیدروکسی مختلف مقادیر آلیاژها، خواص بیشتر چه ره تقویت برای و کردند لیاژآ 1 به 2 نسبت با را

apatite )خواص بر را کامپوزیت ساخت مختلف هایروش نیز و آپاتایت هیدروکسی مقدار تاثیر سپس. افزودند آن به را 

 خواص دارای آپاتایت هیدروکسی %24 دارای هایکامپوزیت کهگویای این بودند  نتایج. بررسی نمودند نهایی محصوالت

 برای شده یاد کامپوزیت خواص که شد گرفته نتیجه ،یانپا در. هستند بهینه( porous)دار حفره ساختار و مناسب مکانیکی

[ به منظور 20انگ و همکاران ]ه .است مناسب بسیار( bone tissue engineering) استخوان بافت مهندسی در استفاده

(، آلیاژهایی از کوپلیمر poorly water-soluble drugsپذیری کم در آب )ی داروهای با انحالل رهایش کنترل شده

. در این آلیاژها نسبت آمینیو پلی نمودند( و اتیل سلولوز تهیه ammonio polymethacrylateمینیو پلی متاکریالت )آ

 و سلولوز اتیل آلیاژهای شناسی ریخت و فازی جدایش[ 23] رو و ساِکالریو متاکریالت به اتیل سلولوز، دو به یک بود.

 به نسبت اتاق، دمای در CAP و سلولوز اتیل  که آنان دریافتند. دادند رارق بررسی مورد را( CAP) تاالتفِ تاتسِ اَ سلولوز

 به سلولوز اتیل آلیاژهای( 23 و 20 منابع) آخر پژوهش دو در .دهندمی تشکیل فازی دو آلیاژی و هستند ناسازگار یکدیگر

اتیل سلولوز و آلیاژهای آن . شدند یهتوص دارو، یشده کنترل رهایش هایسامانه در استفاده برای مناسب هاییگزینه عنوان

 یزمینه در را آن آلیاژهای و سلولوز اتیل کاربردهای مفصل طور به[ 2۰] باشند. وینیکابرای چنین کاربردی بسیار مناسب می

 .کندمی برآورده کامل طور به را زمینه این در پژوهندگان نیاز مذکور یمقاله. است کرده بررسی دارو یشده کنترل رهایش
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 [.12] 0/3برابر با  pH دارای یمقاومت به تخریب آلیاژها در محیط -۰  شکل

 [.12] 5/5برابر با  pH دارای یها در محیطمقاومت به تخریب آلیاژ -0  شکل
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 آلیاژهای توسعه یافته برای اهداف پژوهشی

 گاِلیکُول اتیلن پلی مقادیری ها،آن از برخی به و توسعه دادند سلولوز اتیل و PLA از آلیاژهایی[ 10] همکاران و رُگُوینا

(PEG)، میان باال ناسازگاری دلیل به که گویای این بودند نتایج. افزودند کننده نرم عنوان به PLA افزایش سلولوز، اتیل و 

 PEG حضور همچنین. گرددمی آلیاژها شکست کششِ و کششی استحکام مدول، شدید کاهش موجب سلولوز اتیل مقدار

در پژوهشی  .دهدمی کاهش زیادی میزان به شکست، کشش ناچیز افزایش ازای در را آلیاژها کششی استحکام و مدول

نشان دادند،  دمای  DSC. نتایج آزمون نمودند( تهیه PCLی از پلی کاپروالکتون )آلیاژهای [20] پینگ و همکاران ییدیگر، 

در آلیاژها کاهش پیدا کرد، درحالی که اختالف دمای ذوب و دمای  PCL( cT) گرماییِ ( و دمای بلورینگیmTِذوب )

و اتیل  PCLتوان گفت که این میص افزایش یافته است. بنابرخال PCL( این پلیمر در مقایسه با cT-mT) بلورینگی گرماییِ

نیز حاکی از این بودند که هنگام  FTIRآزمون  ج( هستند. نتایpartially compatibleسلولوز نسبت به هم نیمه سازگار )

تر های پاییناتیل سلولوز به سوی فرکانس موجود در وکسیلهای هیدردر آلیاژها، پیک جذب گروه PCLافزایش درصد 

وجود  PCL موجود در های کربونیلاتیل سلولوز و گروه هیدروکسیلِهای ای میان گروهبرهمکنش ویژهشود و جابجا می

 است. بوده 34برابر با آن  بسپارش یدرجهو  0/1اتیل سلولوز به کار رفته برابر با  ی جانشینیدرجه باید توجه داشت که .دارد

 و FTIR، DSC آزمونهای کمک به را سلولوز اتیل و (chitosanکیتوسان ) پذیری امتزاج [34همکاران ] و لیوهمچنین، 

SEM آزمون نتایج .کردند بررسی DSC است باالتر سلولوز اتیل از کیتوسان گرمایی تخریب آغازین دمای که دادند نشان .

 سلولوز تیلا و کیتوسان تخریب آغازین دمای میان است دمایی که هستند تخریب آغازین دمای یک دارای آلیاژها بیشتر

چرا . دهندمی تشکیل پذیر امتزاج آلیاژهایی کیتوسان و سلولوز اتیل درصدها، ترکیب بیشتر در گفت توانمی بنابراین خالص،

در آلیاژها باید دمای آغازین تخریب باشد، ی امتزاج ناپذیری دو پلیمر میکه در صورت دو فازی بودن آلیاژ که نشان دهنده

 و FTIR هایآزمون نتایج همچنینشد. دیده می ی آلیاژط به هر یک از فازهای پلیمری تشکیل دهندهمربو داگانهدو پیک ج

SEM [13] همکاران و ماکینلُدر کاری دیگر،  .کردند تائید را درصدها ترکیب از برخی در پلیمر دو این پذیری امتزاج 

 قرار بررسی مورد آلیاژها گرمایی پایداری و مکانیکی خواص ادامه در. ساختند سلولوز اتیل و سلولوز با LDPE از ییآلیاژها
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باقی  .باشند می ترپایین خالص LDPE از آلیاژها تمامی گرمایی پایداری و مکانیکی خواص که دادند نشان نتایج. گرفتند

 وجود نداشت. ی آلیاژچرا که سازگاری مناسبی میان پلیمرهای تشکیل دهنده خواص مورد بررسی نیز رضایت بخش نبودند.

در محیط زیست،  LDPE[، تسریع تخریب پلیمری مانند 13ی لُماکین و همکاران ]هدف از انجام این پژوهش بر اساس گفته

یاد شده است. با این حال چنین محصوالتی در کنار زیست  ،و اتیل سلولوز ی تخریب پذیر مانند سلولوزهایبا افزودن پلیمر

های مکانیکی و گرمایی مناسب نیز باشند، تا لیمرهای متداول، باید داری خواص و ویژگیتخریب پذیری بیشتر نسبت به پ

خواص آلیاژهای ساخته شده در این پژوهش،  اماد. پذیر ومعقول باشها در ابعاد صنعتی توجیهتجاری سازی و استفاده از آن

 .شتندچنین ویژگی ندا

 نتیجه گیری

اند که به پلیمرهای تجدید موجب شده های پلیمری،زبالهزیست محیطی ناشی از  هاییآلودگروبه پایان بودن منابع نفتی و 

های بسیار مناسب اتیل سلولوز از جمله استحکام کششی خواص و ویژگیبیشتر توجه شود.  سازگار با محیط زیست،پذیر و 

طلب که اتیل سلولوز یک پلیمر باال، چقرمگی، زیست سازگاری و در مواردی زیست تخریب پذیری آن، در کنار این م

 کار بادالیلی هستند که از جمله  ،را ندارد نفتیآن مشکالت پلیمرهای تولید شده از منابع  تهیه و ساختتجدیدپذیر بوده و 

تر کردن کاربردهای آن هایی پیرامون بهبود خواص اتیل سلولوز و گستردهبنابراین پژوهشکنند. این پلیمر را جذاب می

باشد. برای نمونه های پژوهشی پیرامون اتیل سلولوز، بررسی خواص آلیاژهای آن مییکی از حوزه اند.یرفتهصورت پذ

بندی های بستهبرای ساخت فیلم اند کهخواص مکانیکی مناسب، زیست سازگاری و غیر سمی بودن اتیل سلولوز موجب شده

آلیاژ شود. با وجود آلیاژهای گوناگونی که از ترکیب اتیل  PCL و PVA مانند نوین مواد غذایی، اتیل سلولوز با پلیمرهایی

ها به اتیل رسد افزودن آنسلولوز با پلیمرهای دیگر به دست آمده است، باز هم پلیمرهای دیگری وجود دارند که به نظر می

جا که سعه دهد. افزون بر این، از آنفرد توهای منحصر بهبا ویژگی آلیاژهاییها بتواند سلولوز و یا افزودن اتیل سلولوز به آن

کنند، بررسی تاثیر افزودن ها استفاده میکنندهدر بیشتر موارد، به منظور افزایش انعطاف پذیری و نرمی اتیل سلولوز از نرم
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تواند یک موضوع پژوهشی مناسب و کاربردی های مختلف اتیل سلولوز نیز میهای گوناگون بر خواص و ویژگیکنندهنرم

 .که تاکنون توجه چندانی به آن نشده است باشد
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