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پليمريزاسيون پيوندي متيلمتاکريالت بر سطح نشاسته ذرت
در محيط آبي براي تهيه يک زيست پالستيک فرايند پذير
امين ميرزائی ،نسرين اعتصامی* ،+روح اله باقری
دانشکده مهندسی شيمی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،صندوق پستی  ،6183865888اصفهان ،ايران

چكيده :در اين پژوهش پيوندزنی متيلمتاکريالت بر سطح نشاسته در يک سامانه پليمريزاسيون دوغابی بهمنظور
تهيه يک زيست پالستيک ،موردبررسی آزمايشگاهی قرارگرفته است .تأثير عاملهايی مانند دمای پليمريزاسيون،
درصد وزنی مونومر متيلمتاکريالت و نيز درصد وزنی آغازگر بر درصد پيوند زنی مورد مطالعه قرار گرفت و
بيشترين درصد پيوند زنی ( )%51در شرايط بهينهدما ( ،)53 °Cدرصد وزنی مونومر به نشاسته ( )%68و درصد وزنی
آغازگر به نشاسته ( )%2/3به دست آمد .نتيجههای پيوند زنی نشان میدهد با افزايش دما تا دمای بهينه ،درصد تبديل کل،
درصد پيوند زنی و درصد هموپليمر افزايش میيابند و پس از دمای بهينه تنها درصد هموپليمر روند افزايشی دارد.
نتيجههای بررسی پارامتر درصد وزنی مونومر نشان میدهد تا درصد وزنی بهينه پارامترهای پيوند زنی افزايش میيابد
و پس از آن درصد پيوندزنی کاهش ،درصد هموپليمر افزايش و درصد تبديل به تقريب ثابت میماند .نتيجههای
بررسی پارامتر درصد وزنی آغازگر روند همانندی با نتيجههای پارامتر درصد وزنی مونومر نشان داد ،اما درصد تبديل کل
در اين حالت پس از نقطه بهينه همچنان روند افزايشی دارد .با استفاده از پرتو سنجی فروسرخ انتقال فوريه و بررسی
تصويرهای  ،SEMپس از استخراج هموپليمر از کوپليمر بهدستآمده ،مشخص میشود که پلی (متيلمتاکريالت)
بر سطح نشاسته پيوند زدهشده است .نتيجههای تصويرهای  SEMنشان میدهد ريخت شناسی گرانولهای نشاسته
خالص پس از پيوند زنی به طور کامل تغيير کرده است و ساختار کروی شکل آن به طور کامل تخريبشده است.
همچنين برای بررسی فرايند پذيری کوپليمر ،از آزمون  MFIاستفاده شد و ديده شد با افزايش درصد پيوند زنی،
شاخص جريان مذاب کوپليمر افزايش میيابد؛ درنتيجه فرايند پذيری بهبود میيابد.
واژههاي كليدي پليمريزاسيون پيوندی؛ نشاسته ذرت؛ متيلمتاکريالت؛ فرايند پذيری؛ پرتو سنجی فروسرخ
انتقال فوريه.
KEYWORDS: Graft polymerization; Starch; Methyl Methacrylate; Process ability; FT-IR.

مقدمه

يکي از مشکلهايي که در صنعت پليمر وجود دارد اين است
که پليمرها اغلب در محيطزيست بهکندي تخريب ميشوند و حتي
ميتوان گفت که تخريب نميشوند .به همين دليل زبالههاي فراواني
*عهده دار مکاتبات
علمي ـ پژوهشي

در محيطزيست از پليمرها وجود دارد و روزبهروز بر مشکلهاي
زيستمحيطي ميافزايد .به همين دليل پژوهشهاي زيادي
صورت گرفت تا بتوان پليمرها را تخريب پذير کرد .يکي از پيشنهادها
+E-mail: netesami@cc.iut.ac.ir
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استفاده از پليمرهاي طبيعي مانند نشاسته در مصرفهاي عمومي
ميباشد تا مشکلهاي زيستمحيطي کمتري داشته باشد و
بهسرعت تجزيه شود .پليمرهاي تخريب پذير از منابع تجديد پذير
به دليل غير آاليندگي و دوستدار محيطزيست بودن بهشدت
مورد توجه پژوهشگران ميباشند.
 %57از مواد آلي در زمين بهصورت پليساکاريد وجود دارد []1
و يکي از مهمترين پليساکاريدها نشاسته ميباشد .در ميان
پليمرها با منابع طبيعي ،نشاسته به دليل فراواني ،تجديد پذيري،
ارزان و به طور کامل تخريبپذير بودن ،بهترين گزينه براي
پژوهشگران ميباشد .نشاسته را ميتوان در ذرت ،سيبزميني،
گندم ،برنج ،کاساوا و  ...يافت .در جهان بيشتر از نشاسته
استخراجشده ذرت استفاده ميشود اما ديگر نوعهاي نشاسته مانند
کاساوا ،سيب زميني و گندم نيز به مقدار بسيار زيادي مورداستفاده
قرار ميگيرد [ 4ـ  .]2واحد سازندهي نشاسته گلوکز ميباشد.
نشاسته از دو واحد ساختاري آميلوز و آميلوپکتين تشکيل ميشود.
آميلوز بهصورت خطي است و رفتار ترموپالستيک دارد و
آميلوپکتين بهصورت شاخهاي است و رفتار بلوري دارد .وجود
گروههاي هيدروکسيل فراوان نشاسته ،سبب به وجود آمدن
پيوندهاي هيدروژني بسيار قويي بين زنجيرههاي نشاسته ميشود.
اما نشاسته خالص و بدون اصالح ،به دليل ويژگيهاي
فيزيکي ضعيف ،آبدوستي زياد ،رفتار بلوري زياد و دماي تجزيه کم،
براي بيشتر کاربردها مناسب نيست .مسئلهاي که وجود دارد
اين است که نشاسته بسيار شکننده است و فرايند پذيري
بسيار کمي دارد .به همين دليل پژوهشهايي صورت گرفت تا
نقاط ضعف مربوط به فرايند کردن نشاسته اصالح شود و بتوان
بهراحتي از نشاسته در مصرفهاي عمومي استفاده کرد و قابليت
فرايند پذيري داشته باشد .يکي از اين روشها تهيه ترموپالستيک
نشاسته با استفاده از نرمکنندهها ميباشد .ترموپالستيک نشاسته
با استفاده از نرمکنندههايي مانند گليسرول ،گليکول ،سيتريک اسيد،
فرماميد و استاميد تهيه ميشوند [ .]7اگرچه با افزودن نرمکننده
ويژگيهاي فرايند پذيري بهبود مييابد اما ويژگيهاي مکانيکي
آميزههاي نشاسته /پليمر آبگريز افزايش نمييابد .براي رفع
اين نقص ،ترموپالستيک نشاسته را با پليمرهاي سنتزي مانند
پلياتيلن مخلوط ميکنند تا يک آميزه تخريب پذير به دست آيد [.]6
روش ديگر اصالح نشاسته ،استري کردن نشاسته ميباشد.
ميرزائي و همکاران [ ]5با استفاده از مالئيک انيدريد ،نشاسته استريشده را

سنتز کردند و ديدندد با استري کردن نشاسته در مخلوطکن
داخلي ،فرايند پذيري نشاسته افزايش مييابد.
پژوهشگران بسياري روش پيوند زدن پليمر به سطح نشاسته را
با پليمريزاسيون پيوندي راديکال آزاد گزارش کردند [ 11ـ .]8
واکنش پيوندزني زماني آغاز ميشود که راديکالهاي آزاد
ايجادشده روي سطح نشاسته با مونومر وينيلي واکنش دهد.
اين روش براي بهبود سازگاري بين نشاسته آبدوست و ماتريس
پليمري آبگريز مناسب ميباشد .پليمر پيوند زدهشده ميتواند
بلورينگي نشاسته را کاهش دهد .چندين روش براي ايجاد
اين راديکالهاي آزاد وجود دارد ،که بهطورکلي به دو دسته
تقسيم ميشود 1 :ـ آغاز با پرتودهي 2 ،ـ آغاز شيميايي.
باوجود بازده پيوندزني زياد درروش پرتودهي و ويژگيهاي
خوب کوپليمر پيوندي بهدستآمده ،اما پرتودهي يک روش گران
و خطرناک ميباشد و ايمني کنترل تجهيزها و فراوردهها ازجمله
مهمترين مسائل اين روش است .شيخ و همکاران [ ]14پيوندزني
مونومر استايرن بر سطح نشاسته با استفاده از پرتو گاما
موردبررسي قراردادند .آنها به درصد پيوندزني  %272در نسبت
 1/1نشاسته به مونومر دست يافتند .روش شيميايي به دليل
ايمن و بيخطر بودن و همچنين بهصرفه بودن موردتوجه بسياري
از پژوهشگران قرارگرفته است .پيوندزني مونومرهاي وينيلي
بر سطح نشاسته با انواع گوناگون آغازگرهاي راديکالي (مانند
سريم آمونيم نيترات ،بنزوئيل پراکسيد ،پتاسيم پرمنگنات و)...
گزارششده است [ 15ـ  .]17چو( )1و همکاران [ ]18پيوندزني
مونومر متيلمتاکريالت بر سطح نشاسته را با پليمريزاسيون تعليقي
موردبررسي قراردادند .در اين پژوهش اثر زمان ،مقدار آغازگر،
مقدار امولسيفاير و مقدار عامل انتقال زنجير بررسيشده و
در بهترين شرايط بيشترين درصد پيوند زني  %24بهدستآمده
است .تقي زاده و مهرداد [ ]11سينتيک پيوندزني آکريليک اسيد و
اتيل متا اکريالت بر سطح نشاسته را موردبررسي قراردادند .آنها
اثر شرايط فرايندي واکنش بر درصد پيوندزني و سرعت پيوندزني
موردبررسي قراردادند و انرژي فعالسازي کلي براي پيوندزني
آکريليک اسيد و اتيل متا اکريالت ،به ترتيب در بازهي دمايي
 24-44و  27-47درجه سلسيوس 16/27 kJ/mol ،و 11/88
به دست آوردند .پيم پن( ]24[ )2و همکاران به بررسي پيوندزني
متيلمتاکريالت بر سطح نشاسته کاساوا در محيط آبي با استفاده از
آغازگر بنزوئيل پراکسيد پرداختند .آنها اثر مقدار نشاسته،

)2( Pimpan
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مونومر و آغازگر را بر درصد پيوندزني موردبررسي قراردادند
و در شرايط بهينه به  %15/2پيوند زني دست يافتند .لي( )1و همکاران []21
به بررسي و مشخصه يابي کوپليمر نشاسته /پلي (متيلمتاکريالت)
سنتز شده در محيط آبي با استفاده از آغازگر آمونيوم سريم نيترات
پرداختند .در اين پژوهش اثر نسبت مونومر به نشاسته بر درصد
پيوند زني و اثر درصد پيوند زني بر تجزيه گرمايي ،رفتار بلوري و
مورفولوژي موردبررسي قرار گرفت .در بهترين شرايط بيشترين
درصد پيوند زني در نسبت مونومر به نشاسته  5به %114 ،1
به دست آمد .چو( )2و همکاران [ ]22پيوندزني مونومر بوتيلاکريالت
بر سطح نشاسته را با تابشدهي فراصوت و بدون تابشدهي
موردبررسي قراردادند .آنها از پتاسيم پرسولفات بهعنوان آغازگر
استفاده کردند و اثر پارامترهاي دما ،زمان و مقدار آغازگر بر درصد
پيوند زني موردبررسي قراردادند .بيشترين درصد پيوندزني
با پرتودهي فراصوت  %48و بدون پرتودهي  %11گزارش
شده است.
در اين پژوهش ،پليمريزاسيون پيوندي متيلمتاکريالت
در يک محيط آبي و به روش دوغابي و راديکال آزاد با استفاده از
آغازگر پتاسيم پرسولفات تهيهشده و اثر هر يک از پارامترهاي
دما ،درصد وزني مونومر و درصد وزني آغازگر بر درصد پيوندزني
موردبررسي تجربي قرار ميگيرد .در مطالعههاي پيشين انجامشده
بر روي کوپليمرهاي پيوندي ويژگيهاي فرايند پذيري فرآوردهي
بهدستآمده کمتر مورد توجه قرارگرفته است .درنتيجه در اين
پژوهش با استفاده از آزمون  ،MFIشاخص جريان مذاب و فرايند پذيري
فراوردههاي بهدستآمده در شرايط گوناگون و با درصد پيوندهاي
گوناگون موردبررسي قرار ميگيرد.
تجربي
مواد

نشاسته ذرت از شرکت گلوکزان قزوين تهيه شد .مونومر
متيلمتاکريالت و پتاسيم پرسولفات (شرکت  )Merckخريداري شد.
استون و اتانول با خلوص  %11/1تهيه شد.
دستگاهها

در اين پژوهش از دستگاه  FT-IRمدل  Tensor 27ساخت
شرکت  Brukerآمريکا براي پرتو سنجي فروسرخ انتقال فوريه
در بازهي طولموج  4444-444 cm-1استفاده شد .دستگاه SEM
)2( Chu
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مدل  Philips XI30ساخت شرکت  Philipsهلند براي بررسي
مورفولوژي سطح نشاسته پيوند زدهشده و ديدن پيوندزني
بر سطح نشاسته استفاده شد .دستگاه  MFIمدل  TZ4STساخت
شرکت سنجش بسپار نوين براي اندازهگيري ميزان جريان پذيري
فراوردهي بهدستآمده طبق استاندارد  ASTM D1238-4براي
پلي (متيلمتاکريالت) مورداستفاده قرار گرفت.
روش تهيه نمونهها

واکنش پيوندزني در يک راکتور شيشهاي چهار دهانه مجهز
به کندانسور ،همزن مکانيکي و ورودي گاز نيتروژن انجام شد.
بهمنظور حذف اکسيژن از محيط واکنش از جريان نيتروژن در طول
مدت واکنش استفاده شد .از همزن مکانيکي با دور 174 rpm
براي مخلوطسازي و از حمام آب براي ثابت نگهداشتن دماي
مخلوط واکنش استفاده شد .ابتدا مقدار  7گرم نشاسته ذرت خشک
به راکتور داراي آب مقطر افزوده شد تا دوغاب نشاسته
به دست آيد .سپس به مدت  14دقيقه و در دماي  87درجه سلسيوس
دوغاب به دست آمده هم زده شد تا نشاسته ژل شده به دست آيد.
پسازآن آغازگر و مونومر را به سامانه افزوده و اجازه داده شد
تا واکنش به مدت  1ساعت انجام شود .پس از پايان واکنش
فراورده را با متانول رسوب داده و رسوب با صافي جدا شد.
سپس رسوب جداشده در آون خأل در دماي  64درجه سلسيوس
خشک ميشود.
هموپليمر متيلمتاکريالت به دست آمده در طول واکنش
پيوندزني را ميتوان با روش استخراج سوکسوله از پليمر پيوند
زدهشده جدا کرد .استون بهعنوان حالل مورداستفاده قرار ميگيرد
و هر استخراج به مدت  24ساعت انجام ميشود .پس از آن
کوپليمر استخراجشده به مدت  24ساعت در آون خأل در دماي
 64درجه سلسيوس خشک ميشود.
براي هر نمونه ،درصد پيوند زني ،درصد تبديل مونومر و درصد
هموپليمر بر اساس رابطههاي زير به دست آمد:
()1
()2
()1

100
100

W2  W1
W1

W4  W1

100

W3

  %TC  درصد تبديل کل

W4  W2
W3

  %G  درصد پيوند زني

  %H  درصد هموپليمر
)8( Li
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نتيجهها و بحث

بهمنظور اطمينان از پيوند خوردن پلي (متيلمتاکريالت)
بر روي نشاسته آزمونهاي  FT-IRو  SEMانجام شد.
طيفهاي به دست آمده از طيفسنجي  FT-IRنمونههاي
نشاسته ،نشاسته پيوند زدهشده با پلي (متيلمتاکريالت) و
هموپليمر متيلمتاکريالت به ترتيب در شکل ( 1نمودارهاي الف،
ب و ج) نشان دادهشده است .نمودار الف پيکهاي نشاسته خالص را
نشان ميدهد .پيک مشاهدهشده در  1674 cm-1مربوط به
ارتعاشهاي خمشي گروه  OHميباشد .پيکهاي ،118 cm-1
 1455و  1148مربوط به ارتعاشهاي کششي گروه ،C-O
پيکهاي  827 cm-1و  577مربوط به  CHگروههاي  CH2CH2و
پيک  2125 cm-1مربوط به ارتعاشهاي کششي پيوند  C-Hگروه
 HOCH2ميباشد .پيک ديده شده در  1455 cm-1و 1148ميتواند مربوط به حرکتهاي ارتعاشي پيوند  C-Oدر حلقه انيدريد
گلوکزي نيز باشد که حضور آن در همهي شکلها بيانگر
اين موضوع ميباشد که طي واکنشهاي جانبي اين حلقهي
انيدريد گلوکزي باز نشده است .پيک پهن 1744-1244 cm-1
مربوط به گروههاي هيدروکسيل موجود در زنجيره نشاسته و
پيوندهاي هيدروژني گروههاي هيدروکسيل ميباشد که نوسانهاي
پيچيده ناشي از  OHآزاد و پيوندهاي هيدروژني درون و
بينمولکولي ناشي از آنها ميباشد .در مورد نشاسته پيوند زدهشده
با متيلمتاکريالت (نمودار ب) افزون بر پيکهاي نشاسته ،يک پيک
در  1514نشان ميدهد که مربوط به پيوند  C=Oگروه کربونيل
ميباشد .با توجه به اينکه هموپليمر در فرايند استخراج از کوپليمر
جداشده است ،درنتيجه پيک  1514 cm-1مربوط به پلي (متيلمتاکريالت)
پيوند زدهشده بر روي سطح نشاسته ميباشد و دليل روشني
بر پيوند خوردن پلي (متيلمتاکريالت) بر روي نشاسته است.
پيکهاي جذب هموپليمر متيلمتاکريالت (نمودار ج) ،عبارتاند از
پيک هاي جذب  1174 cm -1و  1274که مربوط
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که  W1وزن نشاسته W2 ،وزن کوپليمر پس از استخراج
سوکسوله W1 ،وزن مونومر و  W4وزن کوپليمر پيوند زدهشده
به همراه هموپليمر ايجادشده در فراوردهي واکنش ميباشد.
براي محاسبه پارامترهاي فوق ابتدا هر نمونه سه بار سنتز شده،
و سپس ميانگين و خطاي دادهها به دست آمد ،و با توجه به
مقدارهاي بهدستآمده منحني و ميلههاي خطا در نمودارها
رسم شده است.
366

3266

3066

2166

6666

6366

طول موج ()cm-3

شکل 3ـ نمودار  : FT-IRالف) نشاسته ذرت ،ب) نشاسته پيوند زدهشده
با پلي متيلمتاکريالت ،ج) پلي متيلمتاکريالت.

به ارتعاشهاي کششي  ،C-O-Cپيک جذب  1444 cm-1که
مربوط به ارتعاشهاي پيوند  C-Hگروههاي  ،CH1پيکهاي جذب
 2172 cm-1و  2117که مربوط به ارتعاشهاي کششي پيوند
 C-Hگروههاي  CH1و  -CH2-و  1514 cm-1که مربوط به
گروه  C=Oميباشد.
براي بررسي و ديدن پيوندزني بر سطح نشاسته از
ميکروسکوپ الکتروني روبشي ) (SEMاستفاده شد .شکل 2
تصويرهاي  SEMنشاسته خالص و نشاسته پيوند زدهشده پس از
استخراج را نشان ميدهد .گرانول نشاسته خالص بهصورت کروي
يا چندوجهي است و سطح آن بسيار صاف ميباشد (شکل  2الف ،ب).
اندازه ذرههاي نشاسته ذرت در حدود  17-7 µmميباشد.
شکل ( 2ج ،د) نشاسته پيوند زدهشده با پلي (متيلمتاکريالت) را
پس از استخراج در دو بزرگنمايي نشان ميدهد .همانگونه که
ديده ميشود ساختار گرانول نشاسته بهطور کامل تغيير کرده و
سطح نشاسته بسيار ناهموار شده است .علت اين تغييرها را
ميتوان به ژل شدن نشاسته و پيوندزني پلي (متيلمتاکريالت) که
سبب از بين رفتن ساختار گرانولي نشاسته و زبر شدن سطح آن
ميشود ،نسبت داد .در شکل ( 2ج ،د) به روشني پيوند خوردن
پلي (متيلمتاکريالت) بر سطح نشاسته مشاهده ميشود.
اثر دماي واکنش بر ميزان پيوندزني

براي بررسي اثر دما بر کوپليمريزاسيون پيوندي مونومر
متيلمتاکريالت بر سطح نشاسته و با استفاده از آغازگر
پتاسيم پرسولفات واکنش در  7دما بين  47تا  87 °Cانجام شد
علمي ـ پژوهشي
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شکل 2ـ تصويرهاي  :SEMالف ،ب) نشاسته خالص در دو بزرگنمايي ،ج،د) نشاسته پيوندزني شده با پلي (متيلمتاکريالت) در دو بزرگنمايي.

و نتيجههاي آن در شکل  1نشان دادهشده است .در اين مجموعه
آزمايشها با مقدارهاي  7گرم نشاسته ذرت ،نسبت وزني مونومر و
آغازگر نسبت به نشاسته به ترتيب  %84و  %2/7انجامشده است و
تنها پارامتر دما تغيير کرده است .دماي بهينه براي پيوند زني 57 °C
به دست آمد .در دماهاي پايين به دليل تجزيه آرام آغازگر و کم بودن
غلظت راديکالهاي اوليه ،احتمال ايجاد راديکال بر سطح نشاسته
کاهش مييابد ،و درنتيجه ميزان پيوندزني بسيار پايين است.
همچنين ميزان درصد تبديل مونومر به پليمر نيز به دليلي
که گفته شد پايين است .با افزايش دما ،درصد تجزيه آغازگر
بيشتر شده و غلظت راديکال اوليه براي واکنش افزايش مييابد،
درنتيجه درصد تبديل کل و درصد پيوندزني افزايش پيدا ميکند و
در دماي  57 °Cبه بيشترين مقدار ميرسد .اما با افزايش دما و
رسيدن به  ، 87 °Cدرصد تبديل و درصد پيوند زني کاهش
مييابد ،اما درصد هموپليمر همچنان روند افزايشي دارد.
علمي ـ پژوهشي

در دماهاي باال تجزيه آغازگر با سرعت بيشتري انجام ميشود،
از آنجا که غلظت راديکالهاي آزاد در محيط بسيار زياد است
احتمال برخورد اين راديکالها با مونومرها بيشتر شده و درنتيجه
ميزان هموپليمر افزايش مييابد .همچنين يکي از ويژگيهاي
مونومر متيلمتاکريالت ،ژل شدن در درصد تبديلهاي باال است
که اين پديده سبب ميشود که نرخ اختتام زنجيره نسبت به نرخ
رشد زنجيره بهشدت کاهش يابد و درنتيجه سبب افزايش ميزان
هموپليمر در محيط ميشود .از سويي افزايش غلظت راديکالها
در محيط ،امکان برخورد راديکالها با يکديگر و اختتام واکنش را
بيشتر ميکند ،که درنتيجه درصد تبديل مونومر کاهش مييابد.
ازآنجاييکه واکنش پيوندزني با واکنش هموپليمريزاسيون در دسترسي
به مونومر در رقابت هستند ،با افزايش سرعت رشد هموپليمريزاسيون،
درصد پيوند زني کاهش مييابد .مشابه اين نتيجهها با استفاده از
مونومرهاي وينيلي ديگر گزارششده است [.]12،11،22
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درصد مونور به نشاسته

شکل 6ـ نمودار تغيير پارامترهاي پيوند زني برحسب دما (وزن نشاسته
ذرت  1گرم ،نسبت وزني مونومر و آغازگر به ترتيب %06و  %2/1وزن
نشاسته ،زمان واکنش  6ساعت).

شکل 1ـ اثر نسبت وزني مونومر بر پارامترهاي پيوند زني (نسبت وزني
آغازگر به نشاسته  ،%2/1دما ، 71 °Cزمان واکنش  6ساعت).

اثر مقدار مونومر بر روي ميزان پيوندزني

نگهداشته شد .در نسبت  %1/27وزني به دليل اينکه تعداد
راديکالهاي موجود در محيط واکنش کم است ،درصد تبديل کل
پايين ميباشد .با افزايش مقدار آغازگر به  %2/7وزني،
هر سه پارامتر درصد پيوندزني ،درصد تبديل کل و درصد هموپليمر
افزايش مييابد .در حالت  %7وزني ،درصد پيوندزني
کاهش مييابد .اين کاهش به دليل تعداد زياد راديکالهاي آزاد
تشکيلشده ميباشد که سبب افزايش احتمال اختتام
راديکالهاي ايجادشده در سطح نشاسته ميشود .همچنين
دليل ديگري که ميتوان به کاهش درصد پيوندزني با افزايش
مقدار آغازگر نسبت داد افزايش شکلگيري هموپليمر در محيط
واکنش ميباشد که با واکنش پيوندزني از لحاظ دسترسي
به مونومر در رقابت ميباشند .روند مشابه با استفاده از آغازگر
پتاسيم پرسولفات بهعنوان آغازگر ردوکس و آغازگر آزوبيس
ايزوبوتيرو نيتريل گزارششده است [ .]11،24به دنبال افزايش
راديکالهاي آزاد ،احتمال برخورد با مونومرها نيز افزايش مييابد
که باعث باال رفتن درصد هموپليمر ميشود .در اين مجموعه
آزمايشها هرچند احتمال برخورد راديکالهاي آزاد به يکديگر با
افزايش مقدار آغازگر ،افزايش مييابد ،اما به دليل اينکه سرعت
تجزيه آغازگر ثابت ميباشد (دما ثابت) و فقط مقدار آغازگر
افزايش پيداکرده است ،درنتيجه در طول واکنش بهاندازه کافي
راديکالهاي آزاد وجود دارد تا با مونومرهاي باقيمانده واکنش
دهند و سرانجام درصد تبديل مونومر با افزايش مقدار آغازگر
افزايش مييابد.

براي بررسي اثر نسبت وزني مونومر بر پليمريزاسيون پيوندي،
واکنش در نسبتهاي گوناگون مونومر /نشاسته ()%244 -%74
انجام شد و نتيجههاي به دست آمده از پيوند زني در شکل 4
نشان دادهشده است .در اين حالت نسبت وزني بهينه در %84
به دست آمد .در مقدارهاي کم مونومر به دليل آنکه مونومرهاي
کمتري در دسترس راديکالهاي اوليه و ماکرو راديکالهاي
تشکيلشده قرار ميگيرد ،درنتيجه درصد تبديل و درصد پيوندزني
و درصد هموپليمر کم ميباشد .با افزايش نسبت مونومر ،امکان
برخورد مونومرها با راديکالهاي اوليه به يک حالت بهينه ميرسد
و درنتيجه درصد تبديل با افزايش نسبت مونومر تغييرهاي بسيار کمي
دارد .همچنين به دليل محدود بودن سايتهاي پيوندزني
روي سطح نشاسته و اينکه احتمال برخورد مونومرها با
راديکالهاي آزاد موجود در محيط با افزايش نسبت مونومر بيشتر
از برخورد آنها با راديکالهاي ايجادشده بر سطح نشاسته است،
درصد هموپليمر افزايش و درصد پيوند زني کاهش مييابد.
اين روند همچنين زماني که از آغازگر سيريم آمونيوم نيترات
استفادهشده ،گزارششده است [.]21
اثر مقدار آغازگر بر ميزان پيوندزني

شکل  7اثر مقدار آغازگر بر پليمريزاسيون پيوندي را نشان ميدهد.
در اين مرحله نسبت وزني آغازگر به نشاسته به ترتيب
 %2/7 ،%1/27و  %7انتخاب شد و ديگر عاملها ثابت
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شکل  1ـ تغييرهاي پارامترهاي پيوندزني برحسب نسبت وزني آغازگر
(نسبت وزني مونومر به نشاسته ،%06دما ، 71 °Cزمان واکنش  6ساعت).

شکل  3ـ تغييرهاي شاخص جريان مذاب ) (MFIبرحسب درصد
پيوندزني کوپليمر متيلمتاکريالت -نشاسته.

بررسي شاخص جريان مذاب

اين امر نشان ميدهد که ميتوان با پيوندزني مونومر متيلمتاکريالت
بر روي ساختار نشاسته پالستيکي بر پايه پليمرهاي طبيعي و
زيست سازگار تهيه کرد که قابليت شکلدهي و فرايند پذيري
پيدا کند.

اثر درصد پيوندزني بر فرايند پذيري تاکنون موردبررسي
قرار نگرفته است ،درنتيجه براي بررسي ميزان فرايند پذيري فراوردهي
بهدستآمده ،از نمونههاي پيوند زدهشده با متيلمتاکريالت ،آزمون
شاخص جريان مذاب ) (MFIانجام شد .نشاسته خالص هيچگونه
جريان يابي ندارد و شاخص جريان مذاب آن صفر ميباشد .دماي
ذوب نشاسته  224درجه سلسيوس است و به دليل بلورينگي زياد
نشاسته ،پيش از ذوب شدن تخريب ميشود .در شکل  6شاخص
جريان مذاب بر اساس درصد پيوندزني نشان دادهشده است.
همانگونه که ديده ميشود با افزايش درصد پيوندزني ،شاخص
جريان مذاب کوپليمر نيز بيشتر ميشود .با ژل کردن نشاسته
مقداري از بلورينگي نشاسته کم ميشود و با پيوند زدن مونومر
متيلمتاکريالت بر سطح نشاسته ،از بلور شدن دوباره زنجيرههاي
نشاسته جلوگيري ميشود .همچنين ساختار نشاسته بهگونهاي است
که داراي پيوندهاي هيدروژني (درون زنجيرهاي و بين زنجيرهاي)
بسيار زياد و قوي است .با پيوند متيلمتاکريالت بر سطح نشاسته،
اين پيوندهاي هيدروژني تا مقدار چشمگيري از بين ميرود و
درنتيجه جريان يابي نشاسته افزايش پيدا ميکند .هرچقدر درصد
پيوند زني بيشتر باشد ،ميزان جريان يابي نيز بيشتر ميشود.
در بيشتر آميزههايي که از نشاسته تهيه ميشود ،درصد وزني نشاسته
بين  % 14-74است [ ]6و با افزايش ميزان نشاسته شاخص
جريان مذاب کاهش پيدا ميکند .اين در حالي است که
در اين پژوهش درصد وزني نشاسته در فراورده بين  %44-64ميباشد
و شاخص جريان مذاب آن نسبت به آميزههاي نشاسته بيشتر است.
علمي ـ پژوهشي

نتيجهگيري

در اين پژوهش براي تهيه يک زيست پالستيک سازگار با
محيطزيست و فرايند پذيري مناسب از روش پيوندزني مونومر
متيلمتاکريالت بر نشاسته ذرت استفاده شد .مونومر
متيلمتاکريالت در محيط آبي به کمک آغازگر پتاسيم پرسولفات
بر سطح نشاسته پيوند زده شد .با انجام آزمون پرتو سنجي
فروسرخ انتقال فوريه نمونهها پس از استخراج هموپليمر و ديدن
پيک  ،1514 cm-1پيوندزني مونومر متيلمتاکريالت بر سطح
نشاسته به اثبات رسيد .بررسي تصاوير  ،SEMپيوندزني مونومر
متيلمتاکريالت بر سطح نشاسته و تغيير ساختار گرانول نشاسته را
نشان ميدهد .اثر عاملهايي همچون دماي واکنش ،نسبت
مونومر به نشاسته و ميزان آغازگر بر درصد تبديل واکنش ،درصد
پيوندزني و درصد هموپليمر موردبررسي قرار گرفت .نتيجهها نشان ميدهد
که در دماهاي کم به دليل تجزيه آرام آغازگر ،درصد پيوندزني
بسيار کم است .با افزايش دما تا دماي بهينه ،سرعت تجزيه
آغازگر بيشتر شده و درنتيجه درصد پيوند زني افزايش مييابد.
پس از آن با افزايش سرعت تجزيه آغازگر احتمال تخريب
زنجيرههاي پيوند خورده افزايش مييابد که سبب کاهش درصد
پيوند زني ميشود .با افزايش نسبت وزني مونومر ،درصد پيوند زني
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 شاخص جريان مذاب کوپليمر افزايش پيدا ميکند و،پيوند زني
.درنتيجه نشاسته اصالحشده با پليمريزاسيون پيوندي قابل فرايند ميباشد
 ديگر ويژگيهاي مکانيکي و فرايند پذيري،در ادامه اين پژوهش
.کوپليمر پيوند زدهشده ميتواند موردبررسي قرار گيرد
8513/1/83 :  ؛ تاريخ پذيرش8513/8/28 : تاريخ دريافت
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ابتدا افزايش و سپس کاهش مييابد چراکه با افزايش مقدار
.مونومر احتمال برخورد راديکالهاي آزاد با مونومر بيشتر ميشود
 با افزايش.همچنين براي مقدار آغازگر يک مقدار بهينه ديده شد
مقدار آغازگر احتمال تخريب زنجيرههاي پليمري پيوند خورده
.بيشتر ميشود و درنتيجه درصد پيوند زني کاهش مييابد
در پايان اثر درصد پيوند زني بر شاخص جريان مذاب کوپليمر
به دست آمده مورد بررسي واقع شد و ديده شد که با افزايش درصد
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