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تهیه کامپوزيت پلیاستايرن  -نشاسته به روش اکستروژن مذاب و ارزيابی خواص مکانيکی،
حرارتی و زيست تخريبپذيری آن
سید جمال الدین پیغمبردوست *1حسين حشمت ابراهيم حصاری ،1ابوالفضل شناور
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 1دانشکده مهندسی شيمی و نفت ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
 2بخش تحقيق و توسعه ،مجتمع پتروشيمی تبريز ،تبريز ،ايران.
خالصه :در این تحقیق کامپوزيتهای پلیاستايرن معمولی و نشاسته به همراه گلیسیرول به عنوان پالستیسایزر طی
فرآیند اختالط مذاب در یک اکسترودر دو پیچه در نسبتهای مختلف نشاسته و گلیسیرول تهیه شدند .جهت ارزیابی
خواص مقاومت ضربه و دمایی کامپوزيتها ،از آزمونهای مقاومت ضربه آيزود ،شاخص جریان مذاب و دمای نرمشدگی
وایکات استفاده شد .همچنين ،برای بررسی برهمکنش بین اجزاء کامپوزيتها ،از آناليز ميکروسکوپ الکترونی روبشی و
برای بررسی پایداری حرارتی و فرآیند تخریب ،نمونههای تهيه شده تحت آنالیز وزنسنجی گرمایی قرار گرفتند .در نهايت،
جهت بررسی خواص زیستتخریبپذیری ،نمونهها به مدت  12هفته در زیر خاک دفن شده و تغییرات وزن آنها طی
دورههای دو هفتهای اندازهگیری شد .آزمون شاخص جریان مذاب نشان داد که افزودن نشاسته و گلیسرول به پلیاستایرن
به ترتیب منجر به افزایش و کاهش ویسکوزیته مذاب نمونهها میشود .نتایج تخریب زیستی و آنالیز میکروسکوپ الکترونی
روبشی نشان دادند که سرعت تخریب نمونهها عالوه بر مقدار درصد وزنی نشاسته موجود در کامپوزيتها ،به کیفیت
پخش ذرات نشاسته نیز وابسته است .در صورت پخش یکنواخت نشاسته در ماتریس پلیاستایرن معمولی ،دسترسی
میکرواورگانیسمها به نشاسته محدود شده و سرعت تخریب کاهش میيابد .نتايج آزمون آیزود با ناچ عدم وابستگی
مقاومت ضربه نمونهها به درصد نشاسته را نشان داد.

 -1مقدمه
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یکی از روشهای حل این مشکل ،تهیه کامپوزيتهای پلیاستایرن-

به علت سبکی ،انعطافپذیری و فرآیندپذیری آسان پلیمرهای

پلیمرهای زیستی میباشد که به این ترتیب میتوان پلیمری تولید کرد

هيدروکربنی سنتزی ،مصرف آنها به طور پیوسته در حال

که هم خاصیت زیست تخریبپذیریپلیمرهای زیستی و هم خواص

گسترش است .اما با توجه به افزایش مصرف آنها ،تجمع مداومی از

فیزیکی و مکانیکی پلیاستایرن را دارا باشد .یکی از رایجترین نوع

پالستیکهای زیست تخریبناپذیر وجود دارد که منجر به مشکالت

پلیمرهای زیستی که در این نوع کامپوزيتها به کار میرود ،نشاسته

دفع زبالههای پلیمری از جمله پلیاتیلن ،پلیاستایرن و  ...میشود.

است که یک پلیمر طبیعی ،فراوان ،ارزانقیمت و منبع تجدیدپذیر

بنابراین تالشهایی در جهت جایگزینی پلیمرهای سنتزی با پلیمرهای

میباشد [ .]3-5تخریب شیمیایی پلیمرها ممکن است توسط یکی از

زیستی ارزانقیمت همانند نشاسته ،سلولز و  ...صورت گرفته است

واکنشهای اکسایش ،هیدرولیز و یا توسط هر دو واکنش اتفاق بیفتد.

[.]1یکی از مهمترین نوع پلیمرهای سنتزی پلیاستایرن است که یک

تخریب اکسیداسیونی پلیمرها در مجاورت اکسیژن هوا بوده که مرحله

پلیمر ترموپالستیک بوده و در مصارف مختلفی بطور مداوم و به تنهایی

اول این نوع تخریب بدون تأثیرات میکروارگانیسمها انجام میپذیرد،

مورد استفاده قرار میگیرد .پلیاستایرن امروزه در میان غالب مواد

اما در مرحله بعدی میکروبها و قارچها میتوانند موجب تسریع آن

بستهبندی قرار میگیرد ،در حالیکه این پلیمر به طور خود به خودی

گردند .در این حالت وجود میکروارگانیسمهایی که قادر به آزادسازی

در طبيعت تخریب نشده و آلودهکننده محيط زيست میباشد [ .]2از

اکسیژن از ترکیباتی مانند نیتراتها ،سولفاتها و کربناتها هستند،

آنجاییکه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرهای زیستی خیلی ضعیف

میتوانند موجب تسریع اکسیداسیون گردند .در هر حال این نوع

میباشد ،لذا جهت جایگزینی پلیاستایرن خیلی مناسب نیستند.

تخریب یکی از مراحل مهم تخریب پلیمرهای زیست تخریبپذیر در
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محیط زیست طبیعی به شمار میرود [ .]6تخریب زیستی یک پلیمر

باید دمای جوش آن به اندازهای باال باشد که عدم خروج و تبخیر

شامل از بین رفتن خواص فیزیکی و شیمیایی و کاهش وزن مولکولی

پالستیسایزر از مواد تضمین شود .با توجه به نقطه جوش باال ،در

پلیمر با تبدیل شدن به دیاکسید کربن ،آب ،متان و محصوالت

دسترس بودن و قیمت پایین ،ترکیب گلیسیرول به طور گستردهای به

با وزن مولکولی کم دیگر تحت تأثیر میکروارگانیسمها ،در هر دو

عنوان پالستی سایزر نشاسته مورد مطالعه قرار گرفته است .گلیسیرول

شرایط هوازی و بیهوازی به کمک واکنشهای شیمیایی بیجان

عالوه بر ایجاد سازگاری بین دو پلیمر ،در دمای باال منجر به ژالتینه

مانند تخریب نوری ،اکسیداسیون و هیدرولیز میباشد [ .]7از لحاظ

شدن نشاسته شده و به این ترتیب خواص فیزیکی و مکانیکی آن

شیمیایی فرآیند کلی تخریب زيستی طی واکنشهای نشان داده شده

بهبود مییابد [ .]8محققان بسياری بر روی زيست تخريبپذير کردن

در روابط ( )1و ( )2صورت میگیرد که جهت سهولت فرض میشود

پليمرهای هيدروکربنی توسط اضافه کردن بيوپليمرها مطالعه کردهاند

 Cpolymerفقط شامل کربن ،هیدروژن و اکسیژن باشد .پرواضح است

که در زير به برخی از آنها اشاره میشود.

که در عالم واقع اجزاء و عناصر دیگری نیز وجود دارند که در این

 -اسکلمر و همکاران [ ]9در تحقیق خود رفتار روغن بوریتی 1را در

صورت در واکنشهای ذکر شده میتوان بر اساس فرم اکسایش یا

مقایسه با گلیسرین به عنوان پالستیسایزر کامپوزيت پلیاستايرن-

کاهش و بسته به اینکه فرآیند هوازی باشد یا غیرهوازی ،تغییرات

نشاسته ترموپالستیک بررسی کردهاند .بوریتی میوه یکی از درختان

الزم را ایجاد کرد:

بومی جنگلهای آمازون کشور برزیل بوده که از آن به عنوان ماده

 -تخریب زیستی هوازی:

اولیه در زمینههای مختلف استفاده میشود .نتايج حاصل از اين

()1

C polymer + O2  CO2 + H2O + Cresidue  Cbiomass
C polymer + O2  CO2 + H2O + Cresidue  Cbiomass

(1

 -تخریب زیستی غیرهوازی:

(

()2

C polymer  CO2 + CH4 + H2O + Cresidue  Cbiomass

C polymer  CO2 + CH4 + H2O + Cresidue  Cbiomass

تحقيق نشان داد که کامپوزيت پلیاستایرن-نشاسته ترموپالستیک
با مقادیر مختلف نشاسته مراحل تخریب حرارتی بیشتری از خود
نشان داد .همچنين بعد از گذشت  6ماه از آزمایش دفن فيلمهای
اين کامپوزيت در خاک ،رشد میکروارگانیسمها روی پالستیک باعث
بروز برخی تغییرات فیزیکی و شیمیایی شده و مشخص گرديد که

 :Cpolymerمقدار پليمر زيست تخريبپذير شده

همه نمونهها مراحل تخریب کمتری به علت وجود نشاسته در ساختار

 :Cresidueمقدار پليمر باقيمانده

پلیاستايرن بعد از مدت  6ماهه دفن در خاک از خود نشان دادند.

 :Cbiomassمقدار توده زيستی توليد شده

 -مایهای و همکاران [ ]10در پژوهش خود خواص مورفولوژیکی و

پلیمرهایی که دچار تخریب زیستی میشوند ،در ابتدا به توده زیستی

فیزیکی مخلوط فوم 2پلیاستایرن-نشاسته ترموپالستیک را بررسی

تبدیل میگردند ،لذا تخریب زیستی کامل زمانی رخ میدهد که

کردهاند .مقدار گلیسیرول در نشاسته ترموپالستیک مهمترین پارامتر

هیچ  Cresidueباقی نماند و معدنی شدن هم وقتی خواهد بود که

کنترل رئولوژی و قابلیت فومسازی در کامپوزيتها میباشد .نتايج اين

 Cpolymerک ً
ال به محصوالت گازی و نمکها تبدیل شود ،ولی فرآیند

محققان نشان دادند که ویسکوزیته نشاسته ترموپالستیک بطور قابل

اخیر بسیار آهسته انجام میشود؛ لذا تخریب زیستی کامل که هیچ

توجهی با غلظت گلیسیرول کاهش یافته که مقدار آن در محدوده بين

 Cresidueباقی نماند ،هدفی است که باید دنبال شود [ .]6از آنجاییکه

 30تا  49متغیر میباشد .کمترین دانسیته فومها بين  170الی kg/

نشاسته آبدوست و پلیاستایرن آبگریز میباشد ،سازگاری مناسبی

 250 m3بوده که این مقدار با کمترین مقدار گلیسیرول در نشاسته

بین این پلیمرها وجود ندارد که برای حل این مشکل از موادی بنام

ترموپالستیک یعنی  30درصد بدست آمده است .با افزایش مقدار

پالستیسایزر و افزودنیهای مختلفی استفاده میشود .پالستیسایزر

گلیسیرول یا افزایش غلظت نشاسته ترموپالستيک در کامپوزيتها،

باید قطبی باشد تا سازگاری الزم با ماکرومولکولهای نشاسته را تأمین

مقاومت در برابر ذوب کاسته شده که منجر به ازبین رفتن بیشتر

کند و نیز باید وزن مولکولی آن به حد کافی پایین باشد تا بتواند به

سلها و در نتیجه افزایش دانسیته میگردد.

راحتی در شبکه ماکرومولکولهای نشاسته نفوذ کند و در عین حال
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 -آشامول و سایالجا [ .]11در پژوهش خود ،کامپوزيتهای زیست

از پلیاستایرن بوده تا به این طریق مشکالت زیستمحیطی حاصل

تخریبپذیری از پلیاستایرن با نشاسته تاپیوکا تهیه کردند که

از دفع زبالههای این نوع پلیمر رفع شود .نوآوری کار حاضر در تهيه

اين نشاسته تاپیوکا طی فرآیند استری شدن 1با استفاده از ترکيب

کامپوزيتهای زيست تخريبپذير پلیاستايرن به روش اکستروژن

فتالیک انیدرید 2اصالح شده بود .نتايج حاصل نشان دادند که زیست

مذاب توسط دستگاه اکسترودر میباشد که در مقياس صنعتی بتوان

تخریبپذیری کامپوزيت وقتی مقدار نشاسته داخل آن از  20به

اين کامپوزيت را به توليد انبوه رسانده و از اين طريق هم مشکالت

 40درصد وزنی میرسد ،افزایش مییابد .برای  20تا  50درصد

زيست محيطی ناشی از استفاده از پلیاستايرن هيدروکربنی رفع شود

نشاسته فتاالته در نمونه ،کامپوزيتهای سازگار شده سرعت تخریب

و هم اين روش توليد در قيمت تمام شده و نهايي محصول کامپوزيت

زیستی کمتری را نسبت به کامپوزيتهای سازگار نشده داشتهاند .از

تأثير بسزايي داشته باشد.

آنجاییکه آبدوستی تخریب زیستی را تسریع میکند ،با جایگزینی
فتالیک آنیدرید به جای گروه هیدروکسیل و در نتیجه استری شدن
نشاسته و نیز تقویت برخی خواص مقاومتی ناشی از سازگاری سرعت

 -2آزمایشات
 -1-2مواد

تخریب زیستی نیز کاهش مییابد

مواد مورد استفاده برای تهیه کامپوزيتهای پليمری عبارتند از:

 -در پژوهشی که سابوراج و سونداراراجان [ ]12انجام دادهاند ،نشاسته

پلی استايرن معمولی ،4نشاسته ذرت ژالتينه شده و پالستيسايزر

با پلیاستایرن مقاوم در برابر ضربه مخلوط شده و خواص مکانیکی،

گليسيرول .پلیاستایرن معمولی مورد استفاده محصول مجتمع

حرارتی ،الکتریکی و فیزیکی کامپوزيت و همچنین تخریب زیستی

پتروشیمی تبریز بوده و دارای دانسیته  1/05گرم بر سانتیمتر مکعب

و نوری آن بررسی گردیده و نیز اثر نشاسته روی مقاومت کششی و

و شاخص جریان مذاب  7/8 gr/ 10 minمیباشد و در کاربردهای

سختی نمونهها قبل و بعد از قرار گرفتن در معرض امواج ماوراء بنفش

اکستروژن و قالبگیری تزریقی استفاده میشود .نشاسته مورد

ارزیابی شده است .پلیاستایرن مقاوم در برابر ضربه به دلیل داشتن

استفاده نوعی نشاسته اصالح شده محصول شرکت گلوکزان بوده که با

پیوند دوگانه غیراشباع پلیبوتادیان که در اثر امواج ماوراء بنفش

داشتن خصوصیاتی همچون انحاللپذیری در آب سرد و توانایی باال در

شکسته شده و دچار تخریب اکسیدی حرارتی 3میشود ،یک ماده

5

جذب آب در طیف وسیعی از محصوالت غذایی به عنوان قوامدهنده

تخریبپذیر نوری حساب میشود .بنابراین زنجیرهای طوالنی تبدیل

استفاده میگردد .برای انعطاف بخشیدن به کامپوزيتهای حاوی

به مولکولهای با وزن پایین شده و بعد از این تخریب ،نمونهها تفکیک

نشاسته از پالستیسایزر گليسيرول استفاده شد که این ماده به دلیل

و تحت کشش کمتر از  5درصد شکننده میگردند .نشاسته برخالف

داشتن یک سر آبگریز و یک سر آبدوست نقش سازگار دهنده بین

پلیاستایرن مقاوم در برابر ضربه مادهای است که به راحتی دچار

مولکولهای پلیاستایرن و نشاسته را بازی میکند .گلیسیرول بکار

تخریب زیستی میشود .تنها اندکی پس از قرار گرفتن کامپوزيتها

رفته در این تحقیق محصول شرکت صنایع شیمیایی دکتر مجللی با

در معرض امواج ماوراء بنفش یا محیط آزاد زیر نور خورشید و تبدیل

دانسیته  1/26گرم بر سانتیمتر مکعب بوده است .این ماده سه گروه

به ماده با وزن مولکولی کمتر ،این تکههای پلیمری به راحتی از سوی

هیدروکسیل الکلی آبدوست دارد که باعث حاللیت آن در آب می

میکروارگانیسمها مورد حمله قرار گرفته و تخریب زیستی میشوند و

شود .گلیسیرول مولکولی است که به خاطر داشتن پیوند هیدروژنی

این بدان معنی است که این کامپوزيتها هم دچار تخریب نوری و هم

داخلی و نیز بین مولکولی انعطاف پذیری باالیی دارد.

تخریب زیستی میشوند .لذا بعد از  5الی  6ماه قرار گرفتن در طبیعت
پسماند چندانی از اینها به جا نخواهد ماند.
هدف از تحقیق حاضر نیز ،تولید گرید مواد غذایی زیست تخریبپذیر
Esterification
Phthalic Anhydride
Thermal Oxidative Degradation

1
2
3

 -2-2تهيه نمونه کامپوزيت پلیاستايرن معمولی-نشاسته به
روش اکستروژن مذاب

ابتدا مخلوطهای پلیاستایرن ،نشاسته و گلیسیرول در نسبتهای
)General Purpose Polystyrene (GPPS
Thickener
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4
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.
کاستينی
فیلمبا بانامنامتجاری
تولیدفيلم
پیچه توليد
دو پیچه
شرکت
اساِامسا ِم
مدلمدل
همسوگرد
دو پیچه
اکسترودر
الف) -1الف)
شکل :1شکل
کاستینی
تجاری
اکسترودر دو
پالتک وب)ب)اکسترودر
پالتک و
شرکت
همسوگرد
پیچه
اکسترودر دو
Fig. 1. a) Co-rotating twin-screw extruder SM Model by PLATEK Co. and b) Co-rotating twin-screw extruder for film producFig. 1. a) Co-rotating twin-screw extruder SM.tion
Model
PLATEK
bybyCastiny
CoCo. and b) Film co-rotating twin-screw extruder by

Co.
تهیهCastinyاکسترودر موجود در بخش کامپاند ،قسمت حدیده آن است که در
مختلفی آماده شده و سپس جهت اختالط مذاب مخلوطهای

شده از یک اکسترودر دو پیچه همسوگرد مدل اساِم 1شرکت پالتک

2

این دستگاه از حدیده مخصوص تهیه فیلم و در ادامه از غلطکهای

کشور کره جنوبی با قطر  20میلیمتر و نسبت طول به قطر 32

خنککننده و انتقالدهنده استفاده شده است .فیلمها با ضخامت

استفاده شد .درجه حرارت مناطق مختلف اکسترودر از قسمت

 20±100میکرومتر تهیه شدند .در این مرحله گرانولهای تهیه شده

خوراکدهی تا خروجی به ترتیب ،180 ،170 ،170 ،165 ،135

از قسمت تغذیه وارد دستگاه شده و بعد از حرارتدهی و اختالط ،به

 190 ،190و  205درجه سانتیگراد تنظیم شد .دور تغذیهکننده

صورت فیلمی نازک بر روی غلطک خنککننده پخش شده و همزمان

 29/8دور در دقیقه و دور اکسترودر  138دور در دقیقه بوده است.

با خنک شدن به وسیله چند غلطک سرد متوالی 5کشیده شده و در

بعد از تنظیم شرایط ذکر شده ،ابتدا با مقداری پلیاستایرن مسیر

انتهای دستگاه به دور لولهای چرخانده شده است .دمای قسمتهای

شکل  :1الف) اکسترودر دو پیچه همسوگرد مدل اساِم شرکت پالتک و ب) اکسترودر دو پیچه تولید فیلم با نام تج

otating twin-screw extruder SM Model by PLATEK Co. and b) Film co-rotating twin-screw extruder by
Castiny
مختلف از بخش تغذیه تا Co.
کننده به ترتیب ،215 ،185
غلتک خنک
عبور مذاب تمیز شد .پس از اطمینان از تمیز شدن مسیر ،مخلوطهای

تهیه شده را از طریق قیف تغذیهکننده وارد محفظه اکسترودر شده
و مواد طی عبور از داخل اکسترودر ذوب شده و به طور کامل با هم
مخلوط شدند .مذاب حاصل به صورت رشتههایی از حدیده 3اکسترودر
خارج شده و با عبور از حوضچه آب سرد خنک شده و وارد دستگاه
گرانولساز شدند تا به صورت گرانول بدست آیند .در هر بار تهیه

شکل  :2نمونه فیلم کامپوزيتی پلیاستايرن-نشاسته تهیه شده توسط غلطکهای انتقالدهنده اکسترودر تولید فیلم

های هر
rollsضمن گرانول
است .در
گرفته
نمونهها این عملیات انجام
نسبتFig. 2. Polystyrene-starch composite film sample
prepared
by transferring
of film
extruder
از بین 30 .تا  70درصد هر اجرای اکسترودر گرفته شد .از آنجاییکه
کاربرد پلیاستایرن در صنایع بستهبندی به صورت فیلمهای پلیمری
میباشد ،لذا برای مقایسه صحیح کامپوزيتهای پلیمری تهیه شده
در این تحقیق با ظروف پلیاستایرنی موجود در بازار ،آنها را نیز با
استفاده اکسترودر تهیه فیلم به صورت فیلم درآورده شده است .این
دستگاه نیز نوعی اکسترودر دو پیچه همانند اکسترودر بخش کامپاند
ی 4بوده و ساخت کشور ایتالیا است .تنها تفاوت آن با
با نام کاستين 

غلطک
توسط
توسطتهيه
استايرن-نشاسته
کامپوزيتی پل
پلیفيلم
نمونه
شکل  :2نمونه فیلم شکل .2
های اکسترودر تو
دهنده
انتقال
شدههای
غلطک
نشاستهیتهیه شده
استايرن-
کامپوزيتی
انتقالدهنده اکسترودر توليد فيلم

.

g. 2. Polystyrene-starch composite film sample prepared by transferring rolls of film extruder
1 SM
Fig. 2. Polystyrene-starch composite film sample prepared
2 PLATEK
by transferring rolls of film extruder
3 Die
5 Chill-Rolls
4 Castiny
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 239 ،223 ،223 ،218و  239درجه سانتیگراد بوده است .دور غلتک

3

دستگاه اندازهگيری شاخص جريان مذاب در اين تحقيق مدل زوويچ

خنککننده  8دور در دقیقه و دمای آن  26درجه سانتیگراد بود که با

 41604ساخت کشور آمريکا بوده و در شکل  3نشان داده شده است.

گردش آب سرد حاصل از سیستم سردکننده بدست آمده است .شکل
 1شمايي از اکسترودر دو پیچه همسوگرد مدل اسا ِم شرکت پالتک
و همچنين اکسترودر دو پیچه توليد فيلم با نام تجاری کاستينی را
نشان میدهد .شکل  2نمونه فيلم کامپوزيتی پلیاستايرن-نشاسته
تهيه شده توسط غلطکهای انتقالدهنده اکسترودر توليد فيلم را
نشان میدهد .جدول  1کدگذاری و ترکيب درصد وزنی نمونههای
آلياژی تهيه شده در اين پژوهش را نشان میدهد.
جدول  :1کدگذاری و ترکيب درصد وزنی نمونههای کامپوزيت تهيه شده
جدول  -1کدگذاری و ترکيب درصد وزنی نمونههای کامپوزيت تهيه شده
Table 1. Sample coding and wt. % composition of prepared composite samples
Table 1. Sample coding and wt. % composition of prepared
composite samples

پلیاستايرن
(درصد وزنی)

نشاسته
(درصد وزنی)

گليسيرول
(درصد وزنی)

GPPS-ST5-GL3

011
29

1
5

1
3

GPPS-ST5-GL5

21

5

5

GPPS-ST5-GL7

88

5

7

GPPS-ST10-GL3

87

01

3

GPPS-ST10-GL5

85

01

5

GPPS-ST10-GL7

83

01

7

GPPS-ST15-GL3

89

05

3

GPPS-ST15-GL5

81

05

5

GPPS-ST15-GL7

78

05

7

کد نمونه کامپوزيت
Pure GPPS

تحقيق مدل زوويچ
شاخص
گيری
اندازهاندازه
.3دستگاه
شکل :3شکل
زوويچ 0614
اينتحقیق
مذابدردراين
جريانمذاب
جريان
شاخص
گیری
دستگاه
4160flow index used in this research
Fig. 3. Zwich 1460 model of melt
Fig. 3. Zwich 1460 model of melt flow index used in this
research

 -2-3-2آزمون دمای نرمشدگی وایکات

5

یکی از روشهای بررسی خواص گرما نرمی مواد ترموپالستیک ،آزمون
دمای نرمشدگی وایکات میباشد .این آزمون مطابق استاندارد آ.ا ِس.
تی.ا ِم دی 15256انجام شده است .در دستگاه مدل اچدی–پیسی

7

 -3-2روشهای شناسايي و تعيين مشخصات نمونههای

شرکت ياسودا 8ژاپن ،بعد از نفوذ سوزن در نمونه به اندازه  1میلیمتر

کامپوزيتی تهيه شده

دمای بدست آمده ،به عنوان دمای نرمشدگی ماده پالستیکی گزارش

 -1-3-2آزمون شاخص جریان مذاب

شده است .نمونه ها در ابعاد  10×10میلیمتر و به شکل مربع توسط

1

این آزمون مطابق با استاندارد آ.ا ِس.تی.ا ِم دی ،12382برای اندازهگیری

فرآیند قالبگیری تزریقی تهیه شدند .برای آزمون در مورد هر

میزان سهولت جریان یافتن یک پلیمر ترموپالستیک مذاب انجام شده

کامپوزيت حداقل دو نمونه مورد استفاده قرار گرفت .شکل  4شماتيک

شکل 4
سی شرکت ياسود
اچهدی-
دستگاه
شدگیوايکات و
شدگی
گيریدمای
گیری
نحوهاندازه
شماتیک نحوه
پیاين
گيری
مدلانداز
دستگاه
وايکات و
دماینرمنرم
اندازه
گرم) :است
است .شاخص جريان مذاب در واقع جرمی از پلیمر (به

ematic of Vicat softening temperature measuring and HD-PC model of instrument by Yasuda co. of Japan

که بتواند در مدت زمان  10دقیقه در یک لوله مویین با قطر و طول
3

دما را نشان میدهد.

مشخص توسط یک فشار ایجاد شده جریان یابد .بدین منظور در این
تحقیق از نمونههایی به شکل گرانول و با وزن  5گرم استفاده گردید.
)Melt Flow Index (MFI
ASTM D1238

Zwich
Zwich 4160
Vicat Softening Temperature
ASTM D 1525
HD-PC
Yasuda

1
2
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3
4
5
6
7
8

شکل  :3دستگاه اندازهگیری شاخص جريان مذاب در اين تحقیق مدل زوويچ 0614
Fig. 3. Zwich 1460 model of melt flow index used in this research
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شکل  .4شماتيک نحوه اندازهگيری دمای نرمشدگی وايکات و دستگاه مدل اچدی-پیسی شرکت ياسودا ژاپن
ياسودا ژاپن
شکل  :4شماتیک نحوه اندازهگیری دمای نرمشدگی وايکات و دستگاه مدل اچدی-پیسی شرکت
Fig. 4. Schematic of Vicat softening temperature measuring and HD-PC model of instrument by Yasuda co. of Japan

3

Fig. 4. Schematic of Vicat softening temperature measuring and HD-PC model of instrument by Yasuda co. of Japan

 -3-3-2آزمون مقاومت ضربه آیزود

گرفت و نتایج به صورت میانگین و بر حسب کیلوژول بر مترمربع

1

جهت ارزیابی مقاومت ضربه نمونهها از آزمون ضربه آیزود استفاده

گزارش شد .در شکل  5پارامترهای  Aتا  Eمربوطه به هندسه نمونه

شده است .این آزمون مطابق استاندارد آ.اس.تی.ا ِم دی 2562صورت

قالبگيری تزريقی شده برای انجام آزمون مقاومت ضربه آيزود بوده

گرفته و نمونهها در ابعاد بیان شده در شکل  5به روش قالبگیری

که مقادير آنها در ذيل شکل مشخص شده است .شکل  6دستگاه

تزریقی تهیه شدهاند و شکاف بعد از قالبگیری بر روی نمونه با تراش

انجام آزمون مقاومت آيزود جهت ارزيابی مقاومت ضربه نمونههای

نمونه ایجاد شد .آزمون با استفاده از دستگاه مدل آر.آی.سی 69673
شرکت سيست 4کشور ايتاليا در دو حالت شکافدار و بدون شکاف
انجام شد .اندازهگیریها بر روی پنج نمونه از هر کامپوزيت انجام

فيلمی تهيه شده را نشان میدهد.
 -4-3-2آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی

5

برای تصویربرداری میکروسکوپی از سطح شکست تازه نمونههای تهیه
شده ،مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شده است .در
این آنالیز تصویربرداری از سطح مقطع فیلم نمونهها انجام شد .برای
دستیابی به سطح شکست مطلوب ،نمونهها در نیتروژن مایع قرار
گرفته و بعد از ترد شدن کامل آنها ،دچار شکست شدند و سطح
مقطع شکست آنها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل وگا
تسکان 6ساخت کشور جمهوری چک در پژوهشگاه پلیمر و پتروشيمی
مورد بررسی قرار گرفت .ولتاژ کاری دستگاه میکروسکوپ الکترونی
روبشی بین  20تا  300کیلوولت بوده است .به دلیل پلیمری و
نارسانای الکتریکی بودن نمونههای مورد بررسی ،قبل از تصویربرداری

شکل  .5ابعاد نمونه قالبگيری تزريقی جهت انجام آزمون مقاومت ضربه آيزود
 5.آيزود
ضربه
انجام آزمون مقاومت
moldedتزريقی جهت
sampleقالبگیری
forابعاد نمونه
Izodل :5
شک
Fig.
Dimensions
of injection
Fig. 5. Dimensions of injection molded sample for Izod impact strength test
impact strength test
Izod Impact Strength Test
ASTM D256
RIC 6967
Ceast

برای ایجاد پلهای هدایتی عبور الکترونها از سطح نمونه ،نمونهها در
حد چند نانومتر با بخار طال پوشش داده شدند.
1
2
3
4
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Scanning Electron Microscope, SEM
VEGA TEScan

5
6
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شکل  :5ابعاد نمونه قالبگیری تزريقی جهت انجام آزمون مقاومت ضربه آيزود

Fig. 5. Dimensions of injection molded sample for Izod impact strength test

شکل  :5ابعاد نمونه قالبگیری تزريقی جهت انجام آزمون مقاومت ضربه آيزود

Fig. 5. Dimensions of injection molded sample for Izod impact strength test

هایفیلمی
نمونههای
ضربهنمونه
مقاومت ضربه
ارزيابی مقاومت
آزمون
انجامانجام
دستگاه
شکل :6
شدهشده
تهیهتهيه
فيلمی
جهتارزيابی
آيزودجهت
مقاومتآيزود
مقاومت
آزمون
دستگاه
شکل .6
Fig. 6. Instrument
of Izod impact
strength
testfor
for Impact
Impact strength
measurement
of prepared
samples film samples
Fig. 6. Instrument
of Izod impact
strength
test
strength
measurement
offilm
prepared

شکل  :6دستگاه انجام آزمون مقاومت آيزود جهت ارزيابی مقاومت ضربه نمونههای فیلمی تهیه شده

Fig. 6. Instrument of Izod impact strength test for Impact strength measurement of prepared film samples

 -5-3-2آناليز حرارتی وزنسنجی گرمايي

1

برای بررسی پایداری حرارتی مخلوطهای پلیمری تهیه شده و فرآیند
تخریب آنها ،از آنالیز وزنسنجی گرمایی استفاده شده است .بدین
منظور نمونههای  10الی  15میلیگرمی جدا شده از فیلمهای تهیه
شده را تحت اتمسفر هلیوم و با استفاده از یک برنامه کامپیوتری
استايرن-ینشاسته تهیه شده
کامپوزيپلی
کامپوزيتهای
تصاويرنحوه
تصاوير
شکل :7
شکل
استايرن-نشاسته
تهای پل
فیلمیفيلمی
های
نمونهنمون
دفندفن
نحوه
سنجی
دفنوزن
دستگاه
دقیقه :7در یک
هایهشده
تهیه
نشاسته
استايرن-
 .7پلی
های
فیلمی کامپوزيت
نمونههای
تصاوير نحوه
حرارتدهی  10درجه سانتیگراد بر شکل
شدهFig. 7. Images of Burial test for
polystyrene-starch
samples
 Fig. 7. compositeتهيه
Images of film
Burial
test for polystyrene-starch composite film samples
گرمایی مدل ان  81آ  17502شرکت لنسيس 3ساخت کشور آلمان از
Fig. 7. Images of Burial test for polystyrene-starch composite film samples
دمای محیط تا  500درجه سانتیگراد حرارتدهی شدند .دیاگرامهای

حرارتی حاصل از این آنالیز ،درصد اتالف وزنی نمونهها برحسب دما

و خشک کردن در آون ،وزن آنها اندازهگیری شد .جهت تسهیل

یا به عبارت بهتر رفتار تخریب حرارتی نمونههای تهیه شده را در

عملیات نمونههای هر دوره دو هفتهای که  30عدد بوده در یک ظرف

محدوده دمایی ذکر شده نشان میدهند.

پالستیکی  27لیتری به ابعاد  18×32×48دفن و کل نمونهها که
 180عدد میباشد در  6ظرف دفن گردید .البته تمامی نمونهها قبل

 -6-3-2آزمون ارزیابی زیست تخریبپذیری
جهت ارزیابی زیست تخریبپذیری کامپوزيتهای پلیاستایرن-
نشاسته از آزمون دفن در زیر خاک بر اساس استاندارد آ.ا ِس.تی.ا ِم
جی 1604استفاده شده است .بر طبق این استاندارد بعد از خارج
کردن نمونهها از خاک جهت اندازهگیری وزن آنها ،امکان بازگشت
آنها به خاک وجود ندارد .بنابراین تعداد  18عدد از هر نمونه به
صورت فیلمهایی با ابعاد  50×50میلیمتر در خاک دفن شده و در
یک مدت  12هفتهای (سه ماهه) در هر دو هفته یک بار  3عدد از
هر نمونه را از خاک خارج کرده و بعد از شستن با آب و آب مقطر
Thermogravimetric Analysis, TGA
N81 A1750
LINSEIS
ASTM G160

1
2
3
4

از دفن در خاک وزن شده و مقادیر وزن آنها ثبت شد .بر اساس این
استاندارد خاک استفاده شده باید مخلوطی از خاک مزرعه ،شن و کود
حیوانی با وزن یکسان باشد .رطوبت خاک باید بین  20و  30درصد
نگهداری شود .میانگین درصد کاهش وزن هر سه نمونه در هر دوره
محاسبه شده و نمودار دادههای حاصل جهت تحلیل نتایج رسم شده
است .جهت اندازهگیری رطوبت خاک 20 ،گرم از خاک را اندازهگیری
کرده و به مدت  24ساعت در آون در دمای  50درجه سانتیگراد قرار
داده شد .بعد از این مدت وزن نمونه دوباره اندازهگیری نموده و با
توجه به کاهش وزن خاک ،رطوبت آن محاسبه گردید .برای تنظیم
رطوبت خاک ،وزن ظرف پر از خاک اندازهگیری شد و با توجه به
وزن و رطوبت اندازهگیری شده خاک ،آب مورد نیاز جهت رسیدن
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شکل  :8نمودار نتایج حاصل از آزمون شاخص جریان مذاب بر حسب تغییرات درصد گلیسیرول در درصدهای مختلف نشاسته
شکل  :8نمودار نتايج حاصل از آزمون شاخص جريان مذاب بر حسب تغییرات درصد گلیسیرول در درصدهای مختلف نشاسته
Fig. 8. Graph of Fig.
melt8. flow
index results by percent of glycerol in different starch percentages
Graph of melt flow index results by percent of glycerol in different starch percentages

به رطوبت مورد نظر استاندارد ،به ظروف افزوده شد .شکل  7تصاوير

است .همانطور که مشاهده میشود با افزایش درصد گلیسیرول

نحوه دفن نمونههای فيلمی کامپوزيتهای پلیاستايرن -نشاسته تهيه

شاخص جریان مذاب افزایش مییابد که نتیجه مورد انتظار را ارئه

شده را نشان میدهد.

میدهد .ولی نمودار مقادیر شاخص جریان مذاب کامپوزيتها بر

 -3نتايج و بحث

شکل
گلیسیرول درکه در
گلیسیرول
درصدهای
شاخص در
نشاسته
مختلف نشاسته
درصدهای
مختلفدرصد
حسب تغییرات
جريان مذاب بر
تغییراتزمون
حسبج حاصل از آ
شکل  :8نمودار نتاي
Fig. 8. Graph of melt flow index results by percent of glycerol in different starch percentages

 9آورده شده است ،روند نامنظمی را نشان میدهد .برای بررسی این

 -1-3آزمون شاخص جریان مذاب

موضوع با توجه به وابستگی مقدار شاخص جریان مذاب به نسبت

نتایج حاصل از آنالیز شاخص جریان مذاب برای نمونههای کامپوزيتی

گلیسیرول به نشاسته ،نمودار تغییرات شاخص جریان مذاب را بر

مختلف در شکلهای  8تا  10نشان داده شده است .انتظار میرود

حسب درصد پر کننده (نشاسته+گلیسیرول) موجود در پلیاستایرن

( ،)0/2-0/33متوسط ()0/47-0/7
معمولی در سه نسبت پایین
که نشاسته به عنوان یک پر کننده سخت و شکننده ،شاخص جریان
شکل  :9نمودار نتايج حاصل از آزمون شاخص جريان مذاب بر حسب تغییرات درصد نشاسته در درصدهای مختلف گلیسیرول
به Fig. 9.
Graph
of melt flow
index results
سایزرof starch
in different
glycerol
نشاسته (شکل  )10رسم شده است.
گلیسیرول
()1-1/4
شاخص percentو byباال
پالستی
 percentagesیک
مذاب را کاهش دهد و گلیسیرول به عنوان

جریان مذاب را افزایش دهد .به عبارتی نشاسته موجب افزایش

همانطور که مشاهده میشود هر یک از این نمودارها روند ثابت و

ویسکوزیته مذاب و گلیسیرول موجب کاهش ویسکوزیته مذاب پلیمر

خاصی در افزایش شاخص جریان مذاب با افزایش درصد پر کننده را

میشود [ .]13در شکل  8نمودار مقادیر شاخص جریان مذاب بر

برهمکنش
نشان میدهند که این موضوع نشاندهنده یکسان بودن
Fig. 9. Graph of melt flow index results by percent of starch in different glycerol percentages

شکل  :9نمودار نتايج حاصل از آزمون شاخص جريان مذاب بر حسب تغییرات درصد نشاسته در درصدهای مختلف گلیسیرول

شدهمختلف نشاسته
درصدهای
درصد گلیسیرول
درصدهایییرات
مذاب بر حسب تغ
زمون شاخص
حسبحاصل از آ
شکل  :8نمودار نتايج
نشاسته دررسم
مختلف
جرياندر
گلیسیرول
تغییرات
Fig. 8. Graph of melt flow index results by percent of glycerol in different starch percentages

شکل  :11نمودار تغییرات شاخص جريان مذاب بر حسب درصد پرکننده (نشاسته+گلیسیرول) در پلیاستايرن معمولی در نسبتهای
مختلف گلیسیرول به نشاسته

شکل  .10نمودار تغییرات شاخص جریان مذاب بر حسب درصد پرکننده

شکل  :11نمودار تغییرات شاخص جريان مذاب بر حسب درصد پرکننده (نشاسته+گلیسیرول) در پلیاستايرن معمولی در نسبتهای
شکل  :9نمودار نتایج حاصل از آزمون شاخص جریان مذاب بر حسب تغییرات
نسبتهای مختلف گلیسیرول به
(نشاسته+گلیسیرول) در پلیاستایرن معمولی در
شکل  :9نمودار نتايج حاصل از آزمون شاخص جريان مذاب بر حسب تغییرات درصد نشاسته در درصدهای مختلف گلیسیرول
مختلف گلیسیرول به نشاسته

درصد نشاسته در درصدهای مختلف گلیسیرول
Fig. 9. Graph of melt flow index results by percent of starch
in different glycerol percentages

Fig. 9. Graph of melt flow index results by percent of starch in different glycerol percentages
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نشاسته
Fig. 10. Graph of melt flow index changes by filler percent
(starch+glycerol) in GPPS at different glycerol/starch ratios
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Fig. 11. Graph of Vicat softening temperature results by percent of starch in different glycerol percentages

بین نشاسته و گلیسیرول در هر یک از این نسبتها است .با توجه به
نمودارها با افزایش نسبت گلیسیرول به نشاسته ،شیب نمودارها افزایش
مییابد .یعنی افزایش درصد نشاسته نسبت به درصد گلیسیرول منجر
به کاهش اثر گلیسیرول شده و سرعت افزایش شاخص جریان مذاب را
کاهش میدهد .در تمامی کامپوزيتهای تهیه شده اثر گلیسیرول بر
اثر نشاسته غالب بوده و در نتیجه تمامی آنها نسبت به پلیاستایرن
معمولی خالص ،افزایش شاخص جریان مذاب یا کاهش
مذاب را نشان میدهند.

ویسکوزیته
شکل  .12نمودار نتایج حاصل از آزمون مقاومت ضربه آیزود شکافدار بر حسب
تغییرات درصد گلیسیرول در درصدهای مختلف نشاسته
Fig. 12. Graph of notched Izod impact strength test results by percent of glycerol in different starch percentages
Fig. 12. Graph of notched Izod impact strength test results by
percent of glycerol in different starch percentages

شکل  :12نمودار نتايج حاصل از آزمون مقاومت ضربه آيزود شکافدار بر حسب تغییرات درصد گلیسیرول در درصدهای مختلف نشاسته

 -2-3آزمون دمای نرمشدگی وایکات

غلبه کرده و دمای نرمی وایکات کاهش یافته است .با توجه به اینکه

نتایج حاصل از این آزمون تغییرات بسیار نامحسوسی را در دمای

تغییرات بسیار کم هستند و محدوده خطای این آزمون باال است،

نرمشدگی وایکات با افزودن پرکنندههای نشاسته و گلیسیرول به

نمیتوان در مورد تغییرات دمای نرمی وایکات نسبت به تغییرات

پلیاستایرن معمولی نشان میدهد .نمودار مقادیر دمای نرمشدگی

درصد نشاسته و گلیسیرول اظهار نظر کرد.

وایکات بدست آمده از این آزمون بر حسب تغییرات درصد نشاسته
در درصدهای مختلف گلیسیرول در شکل  11آورده شده است.

 -3-3آزمون مقاومت ضربه آیزود

تمامی نتایج افت دمای نرمی وایکات را نسبت به پلیاستایرن معمولی

نمودار تغییرات مقاومت ضربه آیزود شکافدار کامپوزيتهای تهیه

نشان میدهند .به دلیل وزن مولکولی باال و ساختار سخت و شکننده

شده بر حسب تغییرات درصد گلیسیرول در درصدهای مختلف

نشاسته ،افزودن آن به پلیمر پایه در کل منجر به افزایش دمای

نشاسته در شکل  12نشان داده شده است .مشاهده میشود که

نرمشدگی وایکات میشود .از طرفی افزودن پالستیسایزری مانند

با ورود نشاسته ،مقاومت ضربه نسبت به پلیمر پایه (پلیاستایرن

گلیسیرول که وزن مولکولی آن نسبت به پلیاستایرن معمولی بسیار

معمولی) کاهش مییابد ،ولی با افزایش درصد گلیسیرول ،مقاومت

پایین است ،منجر به افت دمای نرمی وایکات پلیمر پایه میشود

ضربه افزایش مییابد و حتی در مقادیر  7درصد گلیسیرول مقاومت

[ .]13در این نمودار مشاهده میشود که برآیند تأثیر این دو پرکننده

ضربه کامپوزيتها باالتر از مقاومت ضربه پلیمر پایه میباشد .نشاسته

پلیمر سخت و شکننده است که افزودن آن به پلیاستایرن
استGraph of.یک
indexشده
تها
کامپوزي
percentهمه
وایکات در
دمای نرمی
کاهش
منجر به
Fig. 10.
melt flow
changes
by filler
)(starch+glycerol
in GPPS
at different
glycerol/starch ra
به عبارتی میتوان گفت که در این جا اثر گلیسیرول بر اثر نشاسته

معمولی منجر به افت مقاومت ضربه آن میشود .از آنجاییکه جهت
بهبود مقاومت ضربه پلیمرهای شکننده (پلیاستایرن معمولی یک
پلیمر شکننده است) ،از یک پالستیسایزر با وزن مولکولی کم استفاده
میشود ،در اینجا نیز گلیسیرول نقش یک اصالحکننده خواص ضربه
را در کامپوزيتها بازی میکند .به طوریکه در گلیسیرول  7درصد،
اثر گلیسیرول بر نشاسته غلبه کرده و مقاومت ضربه کامپوزيت بیشتر
از پلیاستایرن معمولی خالص میشود [ .]14با توجه به نمودارها
تغییرات نشاسته تأثیری در مقادیر مقاومت ضربه کامپوزيتها ندارد.
علت آن این است که مقادیر نشاسته به حد آستانه خود نرسیده است.

درصد
شکل .11نمودار نتایج حاصل از آزمون دمای نرمشدگی وایکات بر حسب
شکل  :11نمودار نتايج حاصل از آزمون دمای نرمشدگی وايکات بر حسب درصد نشاسته در درصدهای
گلیسیرولعبارت دیگر در مقادیر پایین نشاسته ،پیوستگی ماتریس پلیمری
مختلف به
نشاسته در درصدهای مختلف گلیسیرول
Fig. 11. Graph of Vicat softening temperature results by
percent of starch in different glycerol percentages

Fig. 11. Graph of Vicat softening temperature results by percent of starch in different glycerol percentages

هنوز پا بر جاست و مقاومت ضربه نمونهها خیلی تحت تأثیر درصد
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شکل  .13نمودار نتایج حاصل از آزمون مقاومت ضربه آیزود بدون ناچ بر حسب تغییرات درصد نشاسته در درصدهای مختلف گلیسیرول
Fig. 13. Graph
درصدIzod
impact
percent
starch
in different
unnotchedیofمختلف
نشاسته در درصدها
strengthییرات
testبر حسب تغ
 resultsناچ
byيزود بدون
ضربه آ
آزمونofمقاومت
حاصل از
glycerolنمودار نتايج
percentagesشکل :13

نشاسته نیست .در حقیقت در درصدهای پایین نشاسته ،فقط وجودگلیسیرولدرصدهای حاوی  5درصد گلیسیرول ،بیشترین مقدار مقاومت ضربه
F. 13. Graph of unnotched Izod impact strength test results by percent of starch in different glycerol percentages

ذرات نشاسته بر مقاومت ضربه مؤثر است نه مقدار آن .در آزمون

را در هر ترکیب درصد نشاسته ارائه میدهد .این موضوع نشان میدهد

مقاومت ضربه نمونههای بدون شکاف ،مقادیری بدست آمده به مراتب

که در کامپوزيتهای حاوی  5درصد گلیسیرول برهمکنش بین سه

بسیار باالتر از آزمون مقاومت ضربه شکافدار میباشند .چون انرژی

جزء کامپوزيت مناسب و پخش ذرات همگنتر است.

بسیار زیادی جهت ایجاد ترک برای شکست نیاز است .نتایج بدست
آمده از این آزمون در شکل  13نشان میدهند که مقاومت ضربه در

 -4-3آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی

این حالت نسبت به پلیاستایرن معمولی خالص کاهش یافته است

تصاویر ميکروسکوپ الکترونی روبشی نمونههای GPPS-ST15-

که علت آن این است که ذرات نشاسته در داخل ماتریس پلیمری

 GL5و  GPPS-ST10-GL5و پلیاستایرن معمولی خالص قبل

به عنوان مراکز تجمع تنش عمل کرده و ایجاد ترک در پلیمر جهت

از تخريب با بزرگنمایی  5000برابر در شکل  14نشان داده شده

شکست را تسهیل میکنند .به همین دلیل است که درصدهای پایین

است .با مقایسه تصاویر کامپوزيتها با پلیاستایرن معمولی خالص

نشاسته در آزمون آیزود شکافدار که در آن قبل آزمون بر روی نمونه

میتوان تودههای نشاسته را در ماتریس پلیمری تشخیص داد .با توجه

ترک ایجاد میشود ،تأثیری ندارد .در آزمون آیزود بدون شکاف اثرات

به مورفولوژی سطح شکست نمونه پلیاستایرن معمولی که بسیار

ترکیب درصدهای نشاسته و گلیسیرول بر نتایج آزمون بسیار پیچیده

متراکم و صاف میباشد ،میتوان گفت که با ورود نشاسته به ساختار

است ،زیرا نتایج حاصل از این آزمون مستقیماً با مورفولوژی و نحوه

پلیاستایرن ،مورفولوژی صاف و متراکم تبدیل به مورفولوژی زبر و

پخش ذرات در کامپوزيتها مرتبط است به این ترتیب که پخش

ناهموار شده است که از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی شکل

نامناسب و نامتقارن ذرات منجر به تقویت مراکز تجمع تنش (بزرگتر

 14نیز کامال مشخص است.

شدن ذرات نشاسته) و تسهیل در ایجاد ترک میشود و مقاومت ضربه

در شکل  15نیز تصاویر ميکروسکوپ الکترونی روبشی کامپوزيتهای

نمونهها کاهش مییابد .با این استدالل و با توجه به نمودار میتوان

 GPPS-ST15-GL5و  GPPS-ST10-GL5بعد از یک ماه تخریب

گفت که پخش ذرات نشاسته در نمونههای  GPPS-ST15-GL5و

در خاک نشان داده شده است .حفرههای خالی در ماتریس پلیمری

 GPPS-ST10-GL5نسبت به نمونههای دیگر در بهترین شرایط

محل تودههای نشاسته است که در اثر تخریب زیستی از بین رفته

است برای اینکه بیشترین مقاومت ضربه را دارند .همچنین نمونههای

و از ماتریس پلیمری خارج شدهاند .همانطور که مشاهده میشود

نمونه GPPS-ST10و
نمونه -GL5
حفرهب)
پراکندگیخالص
تخريب الف) نمونه GPPS
کهروبشی
الکترونی
تصاوير-میکروسکوپ
شکل
 GPPS-ST15-GL5یکنواختتر از
ها در
قبل ازمقاومت
کمترین
GPPS-ST10
GL7 :14
 GPPS-ST15و
-GL7
ج) نمونه GPPS-ST15-GL5
نمونه  GPPS-ST10-GL5است که نشان از پخش مناسب ذرات
ضربه را از خود نشان دادهاند ،نسبت به نمونههای دیگر بدترین پخش

ذرات را دارند .همچنین با بررسی نمودار مشخص گرديد که ترکیب
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نشاسته در نمونه  GPPS-ST15-GL5است .این تفاوت به وجود

شکل  :13نمودار نتايج حاصل از آزمون مقاومت ضربه آيزود بدون ناچ بر حسب تغییرات درصد نشاسته در درصدهای مختلف
گلیسیرول
 ،10سال  ،1399صفحه  2741تا 2758
نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره  ،52شماره

F. 13. Graph of unnotched Izod impact strength test results by percent of starch in different glycerol percentages

GPPS-STو وج) نمونه GPPS-ST15-GL5
GPPS-ST10-GL5
شکل  .14تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی قبل از تخریب الف) نمونه  GPPSخالص ب) نمونه
شکل  :14تصاوير میکروسکوپ الکترونی روبشی قبل از تخريب الف) نمونه  GPPSخالص ب) نمونه 10-GL5
Fig. 14. SEM images before degradation of a) pure
GPPS, b) GPPS-ST10-GL5 and c) GPPS-ST15-GL5 samples
ج) نمونه GPPS-ST15-GL5

آمده در مورفولوژی نمونهها مربوط به نسبت گلیسرول به نشاسته

است .به این طریق اگر بتوانیم تودههای بزرگ نشاسته را حذف کنیم،

مورد استفاده در کامپوزيتها میباشد .همچنین تصاویر ميکروسکوپ

پخش نشاسته در پلیاستایرن معمولی به طور کامل خواهد بود و

الکترونی روبشی نمونه  GPPS-ST15-GL5بعد از یک ماه و دو ماه

خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزيت به شدت بهبود خواهد یافت.

تخریب در شکل  16نشان داده شده است .همانطور که از تصاویر

تا این حد از بین رفتن پیوستگی ماتریس پلیمری در اثر تخریب

مشخص است ،با افزایش مدت زمان تخریب ،عالوه بر به وجود آمدن

نشاسته در طبیعت ،منجر به افت شدید خواص مکانیکی کامپوزيت

حفره ها ،ماتریس پلیاستایرن معمولی به کلی دچار گسست شده

شده و سرعت تخریب ماتریس پلیمری باقیمانده به شدت افزایش

است .این موضوع نشان از حضور نشاسته در کلیه مناطق پلیمری

خواهد یافت.

Fig. 14. SEM images before degradation of a) pure GPPS, b) GPPS-ST10-GL5 and c) GPPS-ST15-GL5 samples

شکل  .15تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی بعد از یک ماه تخریب در خاک الف) نمونه کامپوزيت  GPPS-ST15-GL5و ب) نمونه GPPS-ST10-GL5
شکل  :15تصاوير میکروسکوپ الکترونی روبشی بعد از يک ماه تخريب در خاک الف) نمونه کامپوزيت  GPPS-ST15-GL5و ب) نمونه
Fig. 15. SEM images after 30 days degradation in soil of a) GPPS-ST15-GL5 and b) GPPS-ST10-GL5 composite samples
GPPS-ST10-GL5
Fig. 15. SEM images after 30 days degradation in soil of a) GPPS-ST15-GL5 and b) GPPS-ST10-GL5 composite samples
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شکل  .16تصاویر میکروسکوپ الکترونی نمونه  GPPS-ST15-GL5الف) بعد از یک ماه تخریب و ب) بعد از دو ماه تخریب
شکل  :15تصاوير میکروسکوپ الکترونی روبشی بعد از يک ماه تخريب در خاک الف) نمونه کامپوزيت  GPPS-ST15-GL5و ب) نمونه
Fig. 16. SEM images of GPPS-ST15-GL5 composite sample after a) 30 and b) 60 days degradation
GPPS-ST10-GL5
Fig. 15. SEM images after 30 days degradation in soil of a) GPPS-ST15-GL5 and b) GPPS-ST10-GL5 composite samples

 -5-3آناليز حرارتی وزنسنجی گرمايي

 GPS-ST10-GL5و  GPS-ST10-GL7مشاهده میشود که در

به طور کلی نتایج آزمون وزنسنجی گرمایی نشاندهنده افزایش

نمونه با مقدار گلیسیرین بیشتر یعنی نمونه GPS-ST10-GL7

مراحل تخریب حرارتی کامپوزيتها و کاهش مقاومت حرارتی آنها

کاهش وزن بیشتری را به این دلیل که در ابتدا گلیسیرین بیشتری

نسبت به نمونه خالص پلیاستایرن معمولی به دلیل استفاده از

داشته ،شاهد هستیم .کاهش وزن مرحله دوم مربوط به تخریب

پرکنندههای نشاسته و گلیسرول میباشد .همانطور که از نمودار

نشاسته میباشد که از حدود دمای  310درجه سانتیگراد شروع

شکل ( 17نمونهها قبل از تخریب) دیده میشود ،از حدود دمای 160

و تا دمای  340درجه سنتیگراد ادامه مییابد .در این ناحیه نیز

درجه سانتیگراد (دمای جوش اولیه گلیسرول) کاهش وزن نمونههای

این مطلب مشهود است که به دلیل اینکه نمونه GPS-ST15-GL5

حاوی نشاسته و گلیسیرین شروع میشود که کاهش وزن مرحله

مقدار نشاسته بیشتری نسبت به نمونههای دو منحنی دیگر دارد ،لذا

اول مربوط به گلیسیرین میباشد و بین دماهای  250تا  300درجه

کاهش وزن آن نیز نسبت به سایرین بیشتر خواهد بود؛ و در پایان

سانتیگراد به حداکثر خود میرسد .با مقایسه دو منحنی نمونههای

کاهش عمده که ناشی از تخریب ماتریس پلیاستایرنی نمونهها است،

شکل  :16تصاوير میکروسکوپ الکترونی نمونه  GPPS-ST15-GL5الف) بعد از يک ماه تخريب و ب) بعد از دو ماه تخريب
Fig. 16. SEM images of GPPS-ST15-GL5 composite sample after a) 30 and b) 60 days degradation

 GPPS-ST15-GL5قبل از تخریب
 GPPS-ST10-GL5،و
GPPS-ST10-GL7
GPPSههای
گرمايی و نمون
 GPPSخالص
گرمایی
آنالیز وزن
شکل  .17منحنیهای
 GPPS-STو GPPS-ST15-GL5
10-GL7 ،GPPS-ST
خالص و نمونههای 10-GL5
وزنسنجی
سنجی آنالیز
منحنیهای
شکل :17
زیستی
قبل از تخريب زيستی
Fig. 17. TGA Fig.
curves
of pure GPPS, GPPS-ST10-GL5, GPPS-ST10-GL7 and GPPS-ST15-GL5 composite samples before bio17. TGA curves of pure GPPS, GPPS-ST10-GL5, GPPS-ST10-GL7 and GPPS-ST15-GL5 composite samples before
degradation
biodegradation
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قبل از تخريب زيستی

Fig. 17. TGA curves of pure GPPS, GPPS-ST10-GL5, GPPS-ST10-GL7 and GPPS-ST15-GL5 composite samples before
biodegradation
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شکل  .18منحنیهای آنالیز وزنسنجی گرمایی پلیاستايرن خالص و نمونه  GPPS-ST10-GL7قبل و بعد از تخریب زیستی
شکل  :18منحنیهای آنالیز وزنسنجی گرمايی پلیاستايرن خالص و نمونه  GPPS-ST10-GL7قبل و بعد از تخريب زيستی
Fig. 18. TGA curves of pure GPPS and GPPS-ST10-GL7 composite samples before and after biodegradation
Fig. 18. TGA curves of pure GPPS and GPPS-ST10-GL7 composite samples before and after biodegradation

در همه نمونهها روند مشابهی دارد [ 15و .]2

میشود که در منحنی  GPS-ST15-GL5تخریب شده ،مرحله

با مقایسه منحنیهای وزنسنجی گرمایی نمونه GPPS-ST10-

تخریب در حدود دمای  310درجه سانتیگراد که مربوط به نشاسته

 GL7قبل و بعد از تخریب زیستی شکل  18مشخص گرديد که

میباشد ،همچنان موجود است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که به

مراحل تخریب حرارتی برای نمونه دفن شده ،ناپدید شده است که

دلیل عدم دسترسی میکروارگانیسمها و یا ناکافی بودن زمان تخریب

این موضوع نشاندهنده خارج شدن نشاسته و گلیسرول موجود

زیستی مقداری از نشاسته در کامپوزيت باقی مانده است.

در کامپوزيت ،در اثر فعالیت میکروارگانیسمها است .کاهش شیب
مشاهده شده در منحنی نمونه  GPS-ST10-GL7بعد از تخریب

 -6-3آزمون ارزیابی زیست تخریبپذیری

زیستی نسبت به منحنی پلیاستايرن خالص (شکل  )17نشاندهنده

آزمایشات زیست تخریبپذیری دارای اهمیتی اساسی برای تولید مواد

وجود مقدار بسیار اندکی از پرکنندهها است که به دلیل عدم دسترسی

سازگار با محیط زیست میباشند .آزمایشات دفن در خاک که مبتنی

میکروارگانیسمها تخریب نشدهاند .این موضوع در مورد نمونه GPS-

بر وزن نمونه به عنوان تابعی از زمان تخریب بوده ،روش مفیدی برای

 ST15-GL5بیشتر مشهود است .در نمودار شکل  19مشاهده

ارزیابی زیست تخریبپذیری مواد هستند .در پژوهش حاضر ،تستها

زیستی
نمونه
خالص و
استايرن
گرمایی
سنجی
.منحنی
شکل .19
تخریبزيستی
بعدازازتخريب
قبلو وبعد
GPPS-ST15-GL5قبل
نمونه GPPS-ST15-GL5
خالص و
استايرن
گرما پليییپلی
سنجی
آنالیزآنالوزیزنوزن
هایهای
منحنی
شکل :19
Fig. 19. TGA
curves
of
pure
GPPS
and
GPPS-ST15-GL5
composite
samples
before
and
after
biodegradation
Fig. 19. TGA curves of pure GPPS and GPPS-ST15-GL5 composite samples before and after biodegradation
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شکل  :19منحنیهای آنالیز وزنسنجی گرمايی پلیاستايرن خالص و نمونه  GPPS-ST15-GL5قبل و بعد از تخريب زيستی
Fig. 19. TGA curves of pure GPPS and GPPS-ST15-GL5 composite samples before and after biodegradation
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نمودار نشان میدهد که سرعت تخریب زیستی برای کامپوزيتهای
تهیه شده طی دو هفته اول دفن در خاک به ويژه برای نمونههای
 GPPS-ST15-GL7و  GPPS-ST10-GL7به باالترین مقدار خود
رسیده است .فعالیت میکروبی پس از آن بازه زمانی مخصوصاً برای

نمونههای  GPPS-ST5-GL3و  GPPS-ST10-GL3کاهش یافته
است .همانطور که نیز در قسمت قبلی نيز اشاره شد ،پلیاستایرن
زیست تخریبناپذیر است و هرگز مورد حمله میکروارگانیسمها قرار
نمیگیرد و از آنجاییکه تمامی فرآیندهای انجام گرفته در تهیه
کامپوزيتها فیزیکی میباشد ،مولکولهای پلیاستایرن موجود در
کامپوزيتها بدون تغییر باقی خواهند ماند.
بنابراین تنها دلیل کاهش وزن نمونهها تخریب نشاسته و گلیسیرول و
خروج آنها از ماتریس پلیاستایرن میباشد .به این ترتیب همانطور
که در مقاالت دیگر نیز اشاره شده است [ 16و  ،]1باید سرعت و کاهش
وزن نمونهها متناسب با درصد نشاسته و گلیسیرول موجود در نمونهها
دوربینماهه که
تخریب سه
بعد از
بعدهااز قبل و
نمونه
ها از
برخی
شکل
دوربین است،
ديجیتالیباتهیه شده
ماهه که با
تخريب سه
قبل و
تصاویر نمونه
.20برخی از
تصاوير
شکل :21
GPPS -GLو 15د)
 ،GPPS-ST10-GL7ج
شده است،
تهیه
دیجیتالی
GPPS-ST
ب) ،GPPS-ST15-GL7ه و و) 5
الفج وو د)
،GPPS-ST
10-GL
ب) 7
الف و

باشد .ولی با توجه به نمودار شکل  22مشخص است که برخی از
نمونهها ( GPPS-ST15-GL5و  )GPPS-ST10-GL3این تناسب

نقضFig.کردهاند .از آنجاییکه درصد نشاسته در کامپوزيتهای تهیه
 images of some samplesرا
GPPS-ST15-GL5
 ،ST15-GL7ه و و)
20. Digital
before and after biodegradation
a,b) GPPS-ST10-GL7, c,d) GPPS-ST15-GL7 a
e,f) of
GPPS-ST15-GL5
Fig. 20. Digital images
some samples before and after
biodegradation a,b) GPPS-ST10-GL7, c,d) GPPS-ST15-GL7
and e,f) GPPS-ST15-GL5

در دمای اتاق و با در نظر گرفتن روش کاهش وزن نمونهها پس از
دفن در خاک انجام شدند .تصاویر برخی از نمونه در شکل  20آورده
شده است .تغییرات وزن نمونههای مختلف کامپوزيت پلیاستایرن،
گلیسیرول و نشاسته در نمودار شکل  21نشان داده شده است .اين

شده نسبت به پلیاستایرن معمولی بسیار پایین میباشد ،در صورت
توزیع یکنواخت ذرات نشاسته در ماتریس پلیاستایرن ،به راحتی
ذرات توسط ماتریس احاطه خواهند شد و دسترسی میکروارگانیسمها
به فاز نشاسته محدود خواهد شد [ .]16به عبارت دیگر سرعت کاهش
وزن نمونهها و تخریب نمونهها در کامپوزيتهای با درصد پر کننده
پایین به دو عامل درصد پر کننده (رابطه مستقیم) و کیفیت پخش
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درصد کاهش وزن

GPPS-ST10-GL3

10

زمان
شکل  :21درصد کاهش وزن کل نمونهها بر حسب زمان

21. Weight loss percent of all samples by time
Fig.،1399صفحه  2741تا 2758
نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،10سال
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ذرات (رابطه معکوس) بستگی دارد.

دارند که منجر به توزیع یکنواخت نشاسته در ماتریس پلیاستایرن

در شکل  23نمودار کیفی تخریب کامپوزيتها در زیر خاک بر

شده است و پالستیسایزر (گلیسیرول) در مقدار بهینه خود میباشد.

حسب درصد نشاسته و درصد گلیسیرول آورده شده است .همانطور

در مقاالت نیز به مقدار بهینه پالستیسایزر اشاره شده است [ .]17در

که مشاهده میشود ،نمونههای  GPPS-ST15-GL5و GPPS-

مقادیر کمتر از مقدار بهینه (نمونه  ،)GPPS-ST15-GL3نشاسته به

 ST10-GL3نسبت به نمونههای اطراف خود کمترین تخریب را

طور کامل ژالتینه نشده و به این ترتیب کشش و ویسکوزیته بسیار

دارند که میتوان گفت عامل پخش یکنواخت ذرات در سرعت تخریب

باالی نشاسته مانع تغییر شکل و پخش مناسب ذرات نشاسته توسط

آنها تأثیرگذار بوده است ،یا به عبارتی پخش ذرات در آن نسبت

ماتریس پلیاستایرن معمولی میشود .در مقادیر باالتر از مقدار بهینه

به نمونههای دیگر مناسب میباشد .علت پخش مناسب ذرات در

پالستیسایزر (به عنوان مثال نمونه  ،)GPPS-ST10-GL7نیز مقدار

نمونههای  GPPS-ST15-GL5و  GPPS-ST10-GL3را میتوانیم

اضافی پالستیسایزر منجر به جدایش فازی بین فاز نشاسته و فاز

به نسبت گلیسیرول به نشاسته مربوط سازیم .با بررسی این نسبت در

پلیاستایرن معمولی شده و تنش سطحی بین دو فاز کاهش مییابد.

نمودار شکل  23مشخص گرديد که نمونههای GPPS-ST15-GL5

این پدیده منجر به عدم انتقال مناسب تنش جهت تغییر شکل و

و  GPPS-ST10-GL3دارای مقدار یکسانی از نسبت گلیسیرول به

توزیع فاز نشاسته میگردد و همین امر باعث ایجاد مورفولوژی خشن

نشاسته ( 0/3الی  )0/33میباشند .به عبارتی میتوان گفت که در

و زبر در کامپوزيتهای با این نسبت میشود [ .]17تأثیر تخریب

این نسبت ،پلیاستایرن ،نشاسته و گلیسیرول بهترین برهمکنش را

نشاسته بر سطح فیلم نمونهها در شکل  24نشان داده شده است.
این ناهمواریهای سطح فیلم نمونهها نشانگر کیفیت پخش ذرات
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پالستی سایزر دارای سطحی صاف و بدون ناهمواری میباشد .در
تصویر نمونه  GPPS-ST15-GL3مشخص است که به دلیل کافی
نبودن پالستیسایزر ،نشاسته ژالتینه نشده و ذرات آن بدون تغییر
در فیلم باقی ماندهاند .با توجه به تصویر نمونه GPPS-ST10-GL7

مقادیر اضافی پالستیسایزر منجر به عدم پخش مناسب نشاسته و
کشیده شدن آن در جهت کشیدگی فیلم (هنگام تهیه فیلم با دستگاه

شکل  .23نمودار کیفی کاهش وزن نمونهها در مرحله نهایی بر حسب درصد
تزریق) میشود.
شکل  :23نمودار کیفی کاهش وزن نمونهها در مرحله نهايی بر حسب درصد نشاسته ،درصد گلیسیرول و نسبت گلیسیرول به نشاسته
نشاسته ،درصد گلیسیرول و نسبت گلیسیرول به نشاسته
Fig. 23. Qualitative curve of samples’ weight loss in final by
starch and glycerol percent
(الف) and glycerol/starch ration
(ب)

Fig. 23. Qualitative curve of samples’ weight loss in final by starch and glycerol percent and glycerol/starch ration

با توجه به منحنیهای قبلی در شکل  21مشخص است که سرعت
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شکل  :23نمودار کیفی کاهش وزن نمونهها در مرحله نهايی بر حسب درصد نشاسته ،درصد گلیسیرول و نسبت گلیسیرول به نشاسته
Fig. 23. Qualitative curve of samples’ weight loss in final by starch and glycerol percent and glycerol/starch ration
(الف)

بسیار ناچیزی در این کامپوزيت روی داده است.

(ب)

 -4نتيجهگيری
در این تحقیق کامپوزيت پلیاستایرن معمولی و نشاسته به همراه
گلیسیرول به عنوان پالستیسایزر و سازگاردهنده طی فرآیند اختالط
مذاب در یک اکسترودر دو پیچه همسوگرد در نسبتهای مختلف
نشاسته و گلیسیرول تهیه شده است .با توجه به خواص مکانیکی

(ج)

ضعیف نشاسته ،افزودن آن به پلیاستایرن منجر به افت خواص فیزیکی
و مکانیکی پلیاستایرن میشود .جهت ارزیابی خواص مقاومت ضربه و
دمایی کامپوزيتها ،از آزمونهای مقاومت ضربه آيزود ،شاخص جریان
مذاب و دمای نرمشدگی وایکات استفاده شد .برای بررسی برهمکنش
بین اجزاء کامپوزيتها ،پایداری حرارتی و فرآیند تخریب ،نمونه
شکل  .24تصاویر سطح فیلم نمونهها بعد از تخریب سه ماهه الف) GPPS-ST15-

شکل  :24تصاوير سطح فیلم نمونهها بعد از تخريب سه ماهه الف)  ،GPPS-ST15-GL5ب)  GPPS-ST15-GL3و ج)

تحت آنالیز وزنسنجی گرمایی قرار گرفتند .جهت بررسی خواص

Fig. 24. Surface imagesزیستتخریبپذیری ،نمونهها به مدت  12هفته در زیر خاک دفن
GPPS-ST10-GL7
degradationج)
 GPPS-ST15-GL3و
،GL5
of film samples after 90 days
ب) a) GPPS-ST15-GL5,
b) GPPS-ST15-GL3
and c) GPPSGPPS-ST10-GL7

Fig. 24. Surface images of ST10-GL7
film samples after 90 days deg)radation a) GPPS-ST15-GL5, b) GPPS-ST15-GL3 and c
GPPS-ST10-GL7

کاهش وزن نمونهها (شیب نمودارها) به تدریج و در طول زمان کاهش
مییابد .ولی این موضوع در مورد نمونه شماره GPPS-ST15-GL5

صادق نیست .سرعت تخریب این نمونه در طول زمان ثابت بوده به
طوریکه میزان تخریب آن در مراحل پایانی نسبت به نمونه GPPS-

 ST15-GL3که قب ً
ال کمتر بوده ،بیشتر میباشد .این حالت نشان
میدهد که فقط سرعت تخریب این نمونه پایین است نه پتانسیل
تخریب آن .به عبارت دیگر این کامپوزيت میتواند در طول دورههای
طوالنیتر به باالترین میزان تخریب خود که معادل درصد پر کننده
موجود در ماتریس پلیاستایرن معمولی است برسد .همچنین نمودار
شکل  21نشان میدهد که نمونه  GPPS-ST10-GL3کمترین
میزان تخریب را دارد و میزان تخریب آن در تمامی دورهها ثابت بوده

است .به عبارتی این نمونه که قب ً
ال اشاره شد ،پخش ذرات نشاسته
در آن بسیار عالی است ،در مقابل تخریب زیستی مقاوم است .در
توضیح این رفتار میتوان گفت که حجم پر کننده موجود در این
کامپوزيت به حدی پایین است که پخش یکنواخت ذرات نشاسته در
آن منجر به احاطه کامل آنها توسط ماتریس پلیاستایرن معمولی
شده و ارتباط بین ذرات نشاسته در ماتریس از بین میرود .به این
ترتیب ذرات نشاسته از حمله میکروارگانیسمها در امان بوده و تخریب
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شدند و تغییرات وزن آنها طی دورههای دو هفتهای اندازهگیری شد.
نتایج تخریب زیستی و آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد
که سرعت تخریب نمونهها عالوه بر اینکه به درصد نشاسته موجود در
کامپوزيتها بستگی دارد ،به کیفیت پخش ذرات نشاسته نیز وابسته
است .در صورت پخش یکنواخت نشاسته در ماتریس پلیاستایرن
معمولی ،دسترسی میکرواورگانیسمها به نشاسته محدود خواهد شد و
سرعت تخریب کاهش خواهد یافت .آزمون آیزود با ناچ عدم وابستگی
مقاومت ضربه نمونهها به درصد نشاسته را نشان داد .به علت کاهش
مراکز تجمع تنش ،پخش یکنواخت نشاسته در ماتریس نیز موجب
افزایش مقاومت ضربه در آزمون آیزود با ناچ گردید .آزمون شاخص
جریان مذاب نشان داد که افزودن نشاسته و گلیسرول به پلیاستایرن
معمولی به ترتیب منجر به افزایش و کاهش ویسکوزیته مذاب نمونهها
میشود .بررسی نسبت گلیسرول به نشاسته در نتایج بدست آمده
نشان داد که در یک مقدار بهینه از پالستیسایزر ،برهمکنش بین
اجزاء کامپوزيت به نحوی است که بهترین حالت پخش ذرات نشاسته
در ماتریس پلیاستایرن حاصل میشود .در این پژوهش مقدار بهینه
گلیسیرول زمانی حاصل میشود که نسبت گلیسیرول به نشاسته در
حدود  0/33باشد .حجم فیلر (نشاسته+گلیسیرول) نسبت به ماتریس
پلیاستایرن معمولی باید به حدی باشد که در صورت پخش مناسب
ذرات ،دسترسی میکروارگانیسمها به نشاسته به طور کامل از بین
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