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روند روبه رشد استفاده از پلیالکتیک اسید ( ،)PLAفناوران را به تحقیق گسترده در زمینهی
ارزشمندسازی پسماندهای آن با بهترین کیفیت تشویق میکند .به طورکلی ،بازیافت مکانیکی
 PLAیکی از مقرون بهصرفهترین روشهای بازیابی این پلیمر است .اما مواد بازیافتی معموالً برای
کاربردهای کماهمیت مصرف میشوند که علت آن تخریب حرارتی-مکانیکی ذاتی پلیمر در حین
بازیافت است که عمدت ًا باعث بریدگی زنجیرها و واکنشهای ترنس استریفیکاسیون درون مولکولی
و بینمولکولی می شود .از این رو ،بازیافت مکانیکی بر توزیع جرم مولكولی و متعاقب ًا بر خواص
مکانیکی ،حرارتی و رئولوژیکی  PLAبازیافتی تأثیر منفی می گذارد .در این مقاله ،مروری بر
پژوهشهای دههی اخیر در زمینهی اثرات بازیافت مکانیکی بر خواص  PLAشامل تغییرات
ساختاری ،مورفولوژیکی ،مکانیکی ،رئولوژیکی و حرارتی انجام شد .همچنین مروری بر سه
روش اصلی ارزشمندسازی  PLAبازیافتی شامل اصالح حرارتی ،اصالحهای شیمیایی در حضور
پایدارکنندهها ،عوامل گسترشدهندهی زنجیر و عوامل شاخهایکننده و در انتها مخلوط کردن PLA
بازیافتی با نانوافزودنیها یا سایر پلیمرها برای ارتقای خواص انجام شد .در ادامه ،به دلیل استفادهی
گسترده از الیاف طبیعی برای بهبود عملکرد  ،PLAقابلیت بازیافت زیستکامپوزیتهای PLA
تقویتشده با الیاف طبیعی مورد بررسی قرار گرفت .در انتها به دو کاربرد مهم  PLAبازیافتی در
صنایع بستهبندی مواد غذایی و چاپ سهبعدی پرداخته شد.
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 1مقدمه
در سالهای اخیر ،بازیافت پالستیکها به دلیل کاهش اثرات
زیستمحیطی ،انرژی و مواد خام برای تولید پلیمر ،به عنوان
مهمترین راهکار مدیریت پسماند ،توجه روزافزونی را به خود
جلب کرده است .پلیالکتیک اسید ( )PLAیکی از پالستیکهای
زیستی است که تحقیقات بسیاری را در زمینهی قابلیت بازیافت
به خود اختصاص داده استPLA .ها ،پلیاسترهای گرمانرمی
هستند که از پلیمریشدن حلقهگشای الکتید بهدست میآیند.
الکتید دیمر اسید الکتیک بهدستآمده از تخمیر کربوهیدراتهای
موجود در ذرت ،نیشکر یا سیبزمینی است [ .]1علت تحقیقات
گسترده پیرامون  PLAو مصرف روزافزون این پلیمر ،داشتن
خواص مهمی نظیر زیستتخریب پذیری ،زیستسازگاری
و خواص مکانیکی و نوری قابل قبول است [ .]2برای مثال،
 PLAمیتواند جایگزین مناسبی برای کاالهای شناختهشده مانند
بطریهای پلی(اتیلن ترفتاالت) ( )PETدر صنعت بستهبندی
باشد .طی ارزیابی مقایسه ای که میان  PLAو  PETبرای مصرف
به عنوان بطری های آب آشامیدنی انجام شده است ،عملکرد
زیست محیطی بطری های  PLAاز نظر پتانسیل گرمایش جهانی،
کاهش وابستگی به انرژی فسیلی و کاهش سمیت انسانی بهتر از
بطری های  PETبوده است [.]3
ویژگی مهم  PLAزیستتخریب پذیری آن است؛ بدین ترتیب
که  PLAتحت شرایط خاص مانند حضور اکسیژن و رطوبت،
تجزیه زیستی میشود .در نتیجه ،این خاصیت اثرات منفی
زیست محیطی پسماندهای این پلیمر را به شکل قابل توجهی
کاهش میدهد .اما با این حال مسئلهی بازیافت آن به دالیل
زیر حائز اهمیت است .اولین دلیل ،امکان استفادهی مجدد از
پسماندهای  PLAیکبار مصرفشده است؛ زیرا توصیه میشود
قبل از این که در نهایت در تأسیسات دفع زیستی دور انداخته
شوند ،عمر مفید آنها افزایش داده شود .دومین دلیل این است
که اگر بازیافت پسماندهای صنعتی  PLAمحقق نشود ،تأثیر
زیست محیطی پایین آن به خطر خواهد افتاد [.]4
به طور کلی دو روش مهم بازیافت مکانیکی و بازیافت
شیمیایی پسماندهای  PLAوجود دارد .معایب بازیافت
شیمیایی ،هزینهبر بودن به دلیل مصرف انرژی باال و داشتن
فرایند پیچیده است .در رابطه با  ،PLAبه دلیل این که تخریب
حرارتی و دیپلیمریشدن هیدروترمال معموالً به دمای باالی
 200درجه سانتیگراد نیاز دارد ،مقدار زیادی انرژی الزم است و
اغلب باعث همپارشی ( )Isomerizationمیشود [ .]5،6پیمونته
( )Piemonteو همکارانش بازیافت مکانیکی و بازیافت شیمیایی
 PLAرا مقایسه کردند .با توجه به این تحقیق ،بازیافت مکانیکی
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در ارتباط با سالمت انسان ،کیفیت بوم سازگان و منابع ،نتایج
بهتری از بازیافت شیمیایی داشت .با این حال PLA ،تولید
شده توسط بازیافت مکانیکی کیفیت پایین تری نسبت به PLA
تولید شده توسط بازیافت شیمیایی نشان داد که اهمیت مطالعه
روی روشهای ارزشمندسازی  i(Valorization) PLAبازیافت
مکانیکیشده را دوچندان میکند [.]5
بازیافت مکانیکی ،سادهترین و ارزانترین راه برای بازیافت
 PLAمصرفشده است که شامل بازیابی ،دستهبندی ،آسیاب
مجدد و بازفراوری ( )Reprocessingمذاب پسماندهای
آن میشود [ .]7چالش در هنگام بازیافت مکانیکی ،تخریب
حرارتی-مکانیکی ذاتی در حین بازفراوری است که ممکن است
ساختار پلیمری را تغییر دهد و در نهایت منجر به افت خواص
محصوالت بازیافتی شود .در واقع ،طی بازیافت مکانیکی،
پلیمرها تحت تأثیر عوامل تخریبکننده مانند تنش برشی ،گرما،
اکسیژن ،نور فرابنفش ،باقیماندهی کاتالیزور و آب قرار میگیرند.
در نتیجه ،تغییراتی در خواص شیمیایی و فیزیکی پلیمر ایجاد
میشود که پایداری ،کیفیت عملکردی و خواص طوالنیمدت
پلیمرهای بازیافتی را در طول چرخهی عمر آنها تغییر میدهد.
بنابراین ،محصوالت بازیافتی اکسترودشده با کیفیت باال
به سختی بهدست میآیند .تخریب عنوان شده ممکن است وزن
مولکولی پلیمر را کاهش دهد و درنتیجه رفتار حرارتی ،خواص
گرانروکشسان و مکانیکی پلیمرهای بازیافتی تغییر یابد .تعدادی
راهحل برای جلوگیری از این موضوع مورد مطالعه قرار گرفتهاند
که تخریب حرارتی-مکانیکی  PLAرا از طریق چندین مسیر به
حداقل برسانند [.]8
در این مقالهی مروری ،تمرکز بر بازیافت مکانیکی PLA
با تأکید بر ارتباط بین تغییرات در سطح مولکولی و عملکرد
ماکروسکوپی مواد بازیافتی است .عالوه بر این ،روشهای
مختلف ارزشمندسازی پسماندهای  PLAمورد بررسی قرار
گرفته است .در بخش بعدی به دلیل اهمیت زیستکامپوزیتهای
 PLAتقویتشده با الیاف طبیعی ،به تحقیقات پیرامون قابلیت
بازیافت مکانیکی این زیستکامپوزیتها پرداخته شده است.
در انتها ،بررسی دو کاربرد مهم  PLAبازیافت مکانیکیشده در
صنایع بستهبندی مواد غذایی و چاپ سهبعدی انجام شده است.
 2بازیافت مکانیکی PLA
فرایند بازیافت مکانیکی پسماندهای  PLAشامل مراحل
جداسازی ،آسیاب ،شستشو ،خشککردن ،اکستروژن،
خنکسازی ،گرانولسازی و الک کردن  i(Sieving) PLAبازیافتی
است .شکل  1طرحوارهای از واحدهای مختلف بازیافت
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شکل  1طرحوارهای از واحدهای مختلف بازیافت مکانیکی پسماندهای
.]7[ PLA

مکانیکی پسماندهای  PLAشامل دستگاه خردکننده (،)Grinder
راکتور شستشو ،راکتور آبکشیکننده ،دستگاه خشککننده و
اکسترودر را نشان میدهد .بایستی توجه داشت که مرحلهی
ارزشمندسازی پسماندهای  PLAمانند افزودن گسترشدهندهی
زنجیر ( )Chain Extenderدر مرحله اکستروژن انجام میشود
که در بخش  2-2مفص ً
ال به این موضوع پرداخته خواهد شد [.]7
تحقیقات در زمینهی بازیافت مکانیکی  ،PLAعمدت ًا در مقیاس
آزمایشگاهی از طریق مراحل چندگانه تزریق و اکستروژن در طول
دورههای  5 ،3 ،1و  10مرحلهای انجام میشود .مواد بازیافتی
از طریق مشخصهیابیهای ساختاری ،مورفولوژی ،خواص
رئولوژیکی ،حرارتی و مکانیکی مورد ارزیابی قرار میگیرند.
از طرفی به منظور بهبود خواص  PLAبازیافت مکانیکی شده
از روشهای ارزشمندسازی محصول بازیافتی استفاده میشود.
شکل  2خالصهای از تغییرات پسماند  PLAطی بازیافت
مکانیکی و روشهای ارزشمندسازی پلیالکتیک اسید بازیافت
مکانیکیشده ( )RPLAرا نشان میدهد که در بخشهای پیشرو

شکل  2خالصهای از تغییرات پسماند  PLAطی بازیافت مکانیکی و
روشهای ارزشمندسازی .RPLA

شکل  3سازوکار تخریب پیشنهادی برای  PLAبازیافتی [.]9

به آنها پرداخته میشود.
 1-2تأثیر بازیافت مکانیکی بر خواص PLA

در این بخش ،اثر بازیافت مکانیکی بر سطوح مختلف خواص
 PLAاز جمله تغییرات ساختاری ،مورفولوژی ،مکانیکی،
رئولوژیکی و حرارتی مورد بررسی قرار میگیرد تا با دیدی
کلی نسبت به تأثیر تخریب حرارتی-مکانیکی پلیمر بر کارایی
PLAهای بازیافتی دست یافت.

 1-1-2تغییرات ساختاری

به منظور بررسی تغییرات ساختاری طی بازیافت مکانیکی،
درجه بندي از  PLAپس از چندین مرتبه تزریق توسط آزمون
طیفسنجی جرمی  MALDI-TOFمورد ارزیابی قرار گرفتند و
سازوکار تخریب پیشنهادی به همراه گونههای ایجادشده مطابق
با شکل  3ارائه شد-1 :آبکافت که منجر به تشکیل الیگومرهای
خطی هیدروکسیل و کربوکسیل با طول زنجیر کوتاه تر میشود.
-2استریشدن-3 .استریشدن ترانس درونمولکولی از انتها
و میانهی زنجیر که منجر به تشکیل الیگومرهای حلقوی و یا
گونههای خطی با طول کوتاه تر میشود-4 .استریشدن ترانس
بینمولکولی که موجب تبادل واحدهای استری بین زنجیرهای
مختلف میشود و در نهایت منجر به ناهمگونی پلیمر میشود.
-5آسیل و آلکیل متصل به اکسیژن در دماهای باالتر از ذوب،
بریدگیهای زنجیری همولیتیک را آغاز میکنند .همچنین
واکنشهای رادیکالی ناشی از اکسیژن که ممکن است بریدگی
زنجیرهای تصادفی ایجاد کند ،عمدت ًا منجر به ایجاد گونههای
خطی مختوم به هیدروکسیل و کربوکسیل میشود [ .]9به طورکلی،
تمامی نتایج نشان میدهد که بازفراوری  PLAبه علت بریدگی
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(الف)

(ب)

شکل  4تصاویر  SEMبرای (الف)  PLAو اوليه بكر ( PLAب)  5مرتبه
(

قالبگیری تزریقی [.]11

زنجیرها منجر به کاهش در جرم مولكولی میشود [.]10
بهمنظور بررسی توپوگرافی  PLAبازفراوریشده از آزمون
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMاستفاده شد .مطابق با
شکل  PLA ،4که  5مرتبه قالبگیری تزریقی شده است ،در مقایسه
با  ،PLAاوليهبكر جهتگیری خطوط نامنظمی دارد .همچنین
سطح آن صافی کمتری داشته و در معرض خراشهای مکانیکی،
ب مورفولوژیکی میتواند ناشی
آسیبپذیری بیشتری دارد .این عیو 
از تغییرات ساختاری  PLAبازفراوریشده باشد [.]11
 3-1-2تغییرات خواص مکانیکی ،رئولوژیکی و حرارتی

همانطور که در شکل  5قابل مشاهده است ،افزایش تعداد دفعات
بازفراوری  PLAباعث کاهش استحکام کششی و مقاومت به
ضربه میشود .البته بایستی توجه داشت که اختالف خواص
میان دو نمونه متوالی اندک است و بیشترین تفاوت میان PLA
اوليهبكر با نمونهی  10مرتبه بازفراوریشده توسط اکسترودر
است .از طرفی ،افزایش تعداد دفعات بازفراوری  PLAمنجر
به باالرفتن شاخص جریان مذاب میشود ،به طوری که بهبود
جریانپذیری به دلیل افزایش بریدگی زنجیرها رخ میدهد [.]12
اثر بریدگی زنجیرها ناشی از تخریب حرارتی-مکانیکی پلیمر
را می توان توسط آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی (،)DSC
از منظر انتقال های حرارتی مختلف بررسی کرد .مطالعهی
پدیده های تبلور سرد ( )Cold-crystallizationو ذوب از اهمیت
فوقالعاده ای برخوردار است .بریدگی زنجیرها به دلیل تخریب
حرارتی-مکانیکی ممکن است منجر به ایجاد زنجیرهای کوتاهتر
شود که بهعنوان مراکز هستهزایی عمل میکنند [ .]8نتایج آزمون
 DSCاز دومین پویش حرارتی  PLAبا نرخ  5درجه سانتیگراد
بر دقیقه در شکل  6نمایش داده شده است که  PLAتوسط
اکسترودر یک ،شش و ده مرتبه بازفراوری شده است .دمای
انتقال شیشهای  PLAوابسته به تعداد دفعات بازفراوری نبوده
و در محدودهی  59درجه سانتیگراد گزارش شد .با افزایش
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شکل  5اثر بازفراوری بر خواص مکانیکی  10 PLAمرتبه اکسترودشده و

رابطه بین شاخص جریان مذاب با استحکام کششی و مقاومت به ضربه [.]12

تعداد دفعات بازفراوری ،دمای بلورینگی سرد از  125/1درجه
سانتیگراد برای نمونهی یک مرتبه بازفراوریشده به 115/8
درجه سانتیگراد برای نمونهی ده مرتبه بازفراوریشده کاهش
یافت ،درحالی که دمای ذوب برای نمونههای ذکرشده تغییر
چندانی نکرد و از  150/9به  148/5درجه سانتیگراد تغییر
اندکی یافت .افزایش بلورینگی ممکن است ناشی از تشکیل
تعداد بیشتری از مراکز تبلور باشد که میتوانند از محصوالت
تخریب یا از ناخالصیهای بهدستآمده از  PLAدر طول
چرخههای اکستروژن متوالی نشأت گیرند .تأثیر تعداد دفعات
اکستروژن بر فرایند تبلور سرد مطابق با شکل  6از طریق
شکلگیری دومین قله مذاب ثابت میشود .همپنین با افزایش
تعداد دفعات اکستروژن ،این قله باریکتر میشود .حضور قله
دوم ذوب در حدود  154درجه سانتیگراد نشان می دهد که
بلورهایی با ساختاری متفاوت شکل گرفته است [.]12
 2-2ارزشمندسازی  PLAبازیافت مکانیکیشده

به منظور بهبود خواص  PLAبازیافت مکانیکیشده ،انواع
اصالح حرارتی ،اصالحهای شیمیایی و اختالط با مواد دیگر
مطابق با شکل  2انجام میشود که در ادامه به تفصیل به این
موضوع پرداخته میشود .اصالحهای شیمیایی شامل اضافهکردن
افزودنیهایی نظیر پایدارکنندهها ،عوامل گسترشدهندهی
زنجیر و عوامل شاخهایکننده است .روش اختالط نیز میتواند
افزودن نانوافزودنیها ،اضافهکردن سایر پلیمرها به  RPLAیا
برعکس باشد.
 1-2-2اصالح حرارتی

اصالح حرارتی  PLAپيرشده مانند تنش زدايي گرمايي
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(ب)

(الف)

(پ)

شکل  6نتایج  DSCاز دومین پویش حرارتی (الف)  PLAیک مرتبه اکسترود شده( ،ب) شش مرتبه و (پ) ده مرتبه بازفراوریشده [.]12

(  )Thermal Annealingروشی آسان ،ارزان و دوستدار
محیطزیست است .بازفراوری  PLAمنجر به تخریب آن و
افزایش گروههای مختوم به کربوکسیل میشود که منجر به
کاهش گرانروی ذاتی و پایداری حرارتی میشود .بازپخت
حرارتی  PLAپيرشده از طریق افزایش واکنشهای تراکمی
منجر به حذف گروههای مختوم به کربوکسیل و افزایش
وزن مولکولی متوسط میشود .البته بایستی شرایط فرایندی
مناسبی را در نظر گرفت زیرا دماهای بسیار باال یا زمانهای
اقامت طوالنی تأثیر معکوسی خواهد داشت .در پژوهشی،
بلترن (  )Beltránو همکارانش نشان دادند که در نمونهی
 PLAپيرشده اندکی تخریبشده ،بازپخت حرارتی در 110
درجه سانتیگراد به مدت  8ساعت منجر به بهبود جزئی
گرانروی ذاتی اولیه و نزدیکشدن خواص ساختاری،
پایداری حرارتی ،سختی ویکرز  PLA agedبه نمونهی PLA
اوليه بكر شد [.]13
 2-2-2افزودن پایدارکنندهها

به منظور کاهش تخریب  PLAدر حین بازفراوری ،از
افزودنیهایی نظیر پایدارکنندهها استفاده میشود .ضداکسايشها
از جمله افزودنیهای ضروری در حین فرایندهای ترکیبسازی
و دانهسازی هستند که از طریق خنثیکردن رادیکالها از تخریب
جلوگیری میکنند .ضداکسايشها اولیه مانند فنل های دارای
ممانعت فضایی ،جاذب رادیکالها هستند و ضداکسايشها

ثانویه مانند فسفیت ها ،جاذب هیدروپراکسیدها هستند .نتایج
نشان داد که اثر هم افزایی ضداکسايشها اولیه و ثانویه راه مناسبی
برای پایدارسازی حرارتی  PLAاست .در حضور این ترکیبات،
خواصی نظیر مقاومت به ضربه ،جریانپذیری و مقاومت در
برابر پرتو فرابنفش بهبود مییابد .البته بایستی درنظر داشت که
وجود آنها هزینه مازاد تحمیل میکند .از این رو بایستی نسبت
مناسب میان قیمت و میزان بهبود خواص درنظر گرفته شود
[.]14
در پژوهشی فیلین ( )Phillinو همکارانش نشان دادند که در
اثر هفت مرتبه قالبگیری تزریقی  ،PLAوزن مولکولی متوسط
وزنی ( )Mwاز  182637به  66201گرم بر مول کاهش یافت.
کاهش شدید وزن مولکولی  PLAبازیافتی ممکن است به دلیل
تجزیه هیدرولیتیک ،رادیکالی یا حضور کاتالیزور باقیمانده
باشد که میتواند واکنشهای استریشدن ترانس را در حین
بازفراوری در دمای باال افزایش دهد .همچنین این گروه از
محققان از پایدارکنندههایی نظیر تروپولون (،)Tropolone
پارابنزوکوئینون ( )p-benzoquinoneو هیدروکوئینون استفاده
کرده ،با  PLAدر دمای  200درجه سانتیگراد در هوا مخلوط
کردند .خواص پلیمر پس از زمانهای متفاوت مخلوط شدن
( 30 ،20 ،10و  40دقیقه) بررسی شد .نتایج نشان داد که در
حضور پایدارکنندهها ،دمای انتقال شیشهای ،مدول یانگ ،تنش
و کرنش در شکست و همچنین جرم مولكولی  PLAبه شکل
موثری پایدار شدند .شکل  7وزن مولکولی  PLAخالص و پلیمر
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شکل  7وزن مولکولی  PLAخالص و پایدارشده به عنوان تابعی از زمان

شکل  8مقادیر گرانروی ذاتی  PLAبازیافت مکانیکیشده در حضور

پایدارشده با تروپولون ( )PLATو پلیمر پایدارشده با کوئینون
( )PLAQرا نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود،
کوئینون به شدت  PLAرا پایدار میکند و وزن مولکولی با زمان
اختالط کام ً
ال ثابت می ماند .کوئینونها به عنوان پایدارکنندههای
موثرتری در به دام انداختن رادیکالها و حفظ طول زنجیرهای
 PLAدر دماهای فرایندی عمل کردند .از آن جایی که تروپولون
پایدارکنندهای کاتالیزوری و کوئینون پایدارکنندهای اکسیدشونده
است ،میتوان نتیجه گرفت که کاتالیزورهای باقیمانده نقش
کمرنگی در تخریب  PLAداشته ،سازوکار اصلی تخریب توسط
رادیکال های آزاد انجام می شود که به شکل موثری توسط
کوئینونها به دام میافتند [.]15

مکانیکیشده در حضور  0/15درصد وزنی ( )PLAR-015Pو
 0/3درصد وزنی عامل شاخهایکنندهی پراکسیدی (PLAR-
 )030Pرا نشان میدهد .گرانروی ذاتی برای نمونههای PLA
بازیافت مکانیکیشده در حضور دو افزودنی بیشتر از نمونهی
فاقد آنها ( )PLARاست .این دو افزودنی با باقیماندههای PLA
واکنشداده ،منجر به افزایش اتصاالت عرضی ،شاخهایشدن
و واکنشهای گسترش زنجیر میشوند .اما از طرفی منجر به
فرایندهای تخریب نیز میشوند .بنابراین اثر کلی افزودنیها
وابسته به مقدار مصرفی و میزان تخریب  PLAپيرشده پیش از
شروع فرایند بازیافت ،است [.]17
تونا ( )Tunaو همکارانش از دو نوع گسترشدهندهی زنجیر
ایزوسیاناتی ( )Phenylene Diisocynate-1,4و نوع تجاری
حاوی چند گروه اپوکسیدی ( )Joncryl ADR-4368برای
بهبود خواص  PLAبازیافتی استفاده کردند Joncryl .پلیمر
فعال چندعاملی است که ساختار مولکولی  PLAرا از حالت
خطی به ساختار شاخهای یا اتصالعرضیشده تغییر میدهد.
نتایج این بررسی نشان داد که عوامل گسترشدهنده زنجیر
باعث بهبود چشمگیر در مدول ،استحکام و گرانروی مذاب
میشوند .همچنین نتایج نشان داد که دیایزوسیانات فعالیت
گسترشدهندگی زنجیر باالتری از نوع پلیمری دارد .شکل 9
مدول ذخیره در مقابل بسامد برای نمونه  PLAبازیافتی حاوی
 3درصد وزنی عامل گسترشدهنده زنجیر نشان میدهد .بهعنوان
تابعی از خواص کشسان ،مدول ذخیره با افزایش بسامد ،افزایش
مییابد .مدول ذخیرهی نمونهی حاوی  Joncrylبا افزایش زمان
واکنش افزایش مییابد ،در حالیکه این روند برای نمونهی حاوی
دیایزوسیانات کاهشی بوده که بیانگر فعالیت شیمیایی متفاوت
عوامل گسترشدهندهی زنجیر است .مطابق شکل ( 9ب)،
 Joncrylمنجر به ایجاد نمودار پلهای میشود که علت آن ناشی

اختالط با پایدارکننده [.]15

 3-2-2افزودن گسترشدهنده زنجیر و شاخهایکننده

عوامل گسترشدهندهی زنجیر از طریق ترکیب مجدد زنجیرهای
کوتاه  PLAبازیافت مکانیکیشده منجر به افزایش وزن مولکولی
پلیمر بازیافتی میشوند [ .]16همچنین تحقیقات نشان داده
است که استفاده از عوامل شاخهایکننده مانند پراکسیدها،
تشکیل رادیکال های آزاد را ترغیب میکند .بدین ترتیب که
این رادیکالها به عنوان عامل اتصالدهندهی عرضی عمل کرده،
منجر به افزایش وزن مولکولی  PLAبازیافتی میشوند [.]8
بلترن و همکارانش از دو افزودنی در  PLAبازیافت
مکانیکیشده استفاده کردند .افزودنی اول عامل گسترشدهنده
زنجیر برپایهی  PLAحاوی گروهای اپوکسی فعال و دیانیدرید
بود .افزودنی دوم عامل شاخهایکنندهی پراکسید آلی با نام
دیکومیلپراکسید ( )Dicumylperoxideبود .شکل  8گرانروی
ذاتی نمونههای  PLAبازیافت مکانیکیشده در حضور  1/5درصد
وزنی ( )PLAR-15Cو  3درصد وزنی عامل گسترشدهنده
زنجیر ( )PLAR-30Cو همچنین نمونههای  PLAبازیافت

34

فصلنامه علمي ــ پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

افزودنی [.]17

ه

فرزانه طباطبائی

مروری بر بازیافت مکانیکی پلیالکتیک ...

الف

ب

شکل  10نتایج مدول یانگ برای نمونههای مختلف در غیاب و حضور
نانوذرات .]22[ YMN

شکل  9مدول ذخیره در مقابل بسامد برای نمونه  PLAبازیافتی در غیاب

و حضور  3درصد وزنی عامل گسترشدهنده زنجیر الف) دیایزوسیاناتی و
ب) .]18[ Joncryl

از تشکیل ساختار شاخهای با زنجیرهای بلند در  PLAبازیافتی
توسط این عامل گسترشدهند ه زنجیر است [.]18
 4-2-2اختالط با نانوافزودنیها

تقویتکنندههای نانویی مساحت سطح مشترک را افزایش داده،
منجر به بهبود کمی عملکرد میشود .حضور نانوافزودنیها در
ساختار پلیمری به لطف برهمکنش میان زنجیرهای پلیمری
و تقویتکنندههای نانویی و همچنین بارهای انتقالی ،خواص
مکانیکی ،رئولوژیکی ،سدی ( ،)Barrierالکتریکی و حرارتی
ماتریس را اصالح میکند .خواص عالی در غلظت بسیار کم
نانوافزودنی ها بدون تأثیر قابل مالحظه ای بر چگالی ،هزینه و
خواص نوری بهدست می آید .هنگامی که پلیمرهای بازیافتی با
نانوافزودنیها تقویت میشوند ،خواص ذکرشده بهبود مییابد.
نانوکامپوزیت ها ،موادی سبک تر و اقتصادی تر از کامپوزیت های
معمولی هستند [.]19
افزودن مقدار اندکی نانوذره مانند عامل هستهزا عمل کرده،
بلوریشدن  PLAبازیافتی را تسهيل میبخشد ،بدون آنکه متوسط
وزن مولکولی را به شکل چشمگیری کاهش دهد [ .]20،21بلترن
و همکارانش ،نانوذرات یربامیت ( )Yerba Mateرا از پسماند
یربامیت استخراج کرده ،برای بهبود خواص  PLAبازیافت
مکانیکیشده استفاده کردند .نتایج مدول یانگ برای نمونههای
مختلف مطابق با شکل  10نشان داد که حضور این نانوذرات

( )YMNباعث تقویت ماتریس پلیمری شد .همچنین نتایج کلی
حاکی از این بود که پلیمر بازیافتی بهبودیافته توسط این نانوذرات
برای کاربرد بستهبندی مواد غذایی مناسب هستند []22
در پژوهشی دیگر توسط این محقق ،از نانولولههای هالوسایت
( )Halloysiteاصالحشده با آمینوسیالن استفاده شد که منجر
به کاهش تخریب  PLAبازیافت مکانیکیشده و بهبود کارایی
آن شد .شکل  11و جدول  1نتایج آزمون وزنسنجی حرارتی
( )TGAبرای نمونهی (PLA (PLAVاوليه بكر و نمونههای
 PLAبازیافت مکانیکیشده ( )PLARرا نشان میدهد .افزودن
هالوسایت منجر به بهبود اندک در پایداری حرارتی PLA
ی شد .علت اول ناشی از آن است که نانورس
بازیافتشده مکانیک 
( )Clayپراکندهشده در ماتریس پلیمری مانند مانع عمل کرده،
در نتیجه تخریب حرارتی  PLAرا به تأخیر میاندازد .علت دوم
ناشی از این موضوع است که هالوسایت ،گروههای کربوکسیلی
 PLAپيرشده را بلوکه میکند .این گروههای کربوکسیلی در
طی مراحل شستشو و پيرش ( )Ageingایجاد میشوند و در
حین فرایند بازیافت ،تخریب پلیمر را تسریع میکنند .همچنین
در حضور نانولولههای سیالنی شده ،این گروههای کربوکسیلی

شکل  11منحنیهای  TGAبرای نمونهی  PLAاوليه بكر و نمونههای
 PLAبازیافت مکانیکیشده [.]23
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جدول  1پارامترهای دمایی بدست آمده از آزمون  TGAبرای نمونهی  PLAاوليه بكر و نمونههای  PLAبازیافت مکانیکیشده [.]23
نام نمونه
دما
)T10 (°C

)Tmax (°C

PLAV

PLAR

Ha-PLAR

HaM-PLAR

344/9

337/9

341/2

344/7

376/4

372/3

373/2

375/3

توسط برهمکنشهای اسید-قلیا با گروههای آمینوی نانوذره
اصالح شیمیاییشده ،به شکل موثرتری بلوکه میشوند .در
نتیجه مطابق با جدول  ،1پارامترهای  T10و  Tmaxبرای نمونهی
 PLAبازیافت مکانیکیشده در حضور هالوسایت اصالحشده با
آمینوسیالن ( )HaM-PLARبیشتر از نمون ه در حضور هالوسایت
اصالحنشده ( )Ha-PLARاست که تأییدی بر بهبود پایداری
حرارتی نمونهی حاوی نانوذرهی اصالحشده با آمینوسیالن
است [.]23
 5-2-2اختالط با سایر پلیمرها

افزودن پلیمرهای دیگر به  PLAبازیافتی و یا  PLAاوليه بكر
بایستی از منظر سازگاری و امتزاجپذیری به درستی بررسی شود
[ .]24یکی از شاخههای اصلی بهبود خواص  ،PLAنحوهی
چقرمهکردن آن از طریق روشهای متنوع نظیر نرمکنندگی،
همپلیمریشدن و اختالط مذاب با پلیمرهای منعطف است.
طبق تحقیقات ،آمیزهسازی فعال ،موثرترین روش برای بهبود
چقرمگی آمیزههای  PLAبه ویژه خاصیت مقاومت به ضربه
است .در برخی موارد ،آمیزههای  PLAبهشدت چقرمه ،از طریق
افزودن مقدار زیادی پلیمرهای نفتی غیرزیستتخریبپذیر
بهدست میآیند که زیستتخریبپذیری  PLAرا به خطر
میاندازند .همچنین بهبود چقرمگی ضربه معموالً با کاهش
استحکام و سفتی همراه است [.]25
تلفيق  PLAبازیافت مکانیکی شده با ماتریس های پلیمری
دیگر به دلیل عملکرد هم افزایی که اجزای مختلف میتوانند
به محصول نهایی ارائه دهند ،بسیار مورد توجه است .برای
مثال آمیزهسازی  ،PLA/PSتولید مقرون به صرفه  PLAرا
منجر شده و نیز تجزیه پذیری بستههایی از جنس  PSرا
افزایش میدهد .ازاین رو ،توجه به امکان استفاده مجدد از
پسماندهای آمیزهی  PLA/PSبا نسبت درصد وزنی 50/50
با استفاده از فراوری چندگانه از طریق اکستروژن و تزریق
متمرکز شده است .به طورکلی ،کاهش گرانروی ظاهری
آمیزه با افزایش دفعات بازفراوری که ناشی از کاهش جرم
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مولی بود ،منجر به افت عملکرد مکانیکی شد .بنابراین،
نتایج نشان داد که بهجای بازفراوری آمیزههای ،PLA/PS
پسماندهای این آمیزه میتوانند به عنوان افزودنی در حین
ترکیبسازی پلیمرهای خام یا آمیزههای  PLA/PSاوليه بكر
مناسب باشند [.]26
 3بازیافت  PLAتقویتشده با الیاف طبیعی
استفاده از الیاف طبیعی برای بهبود عملکرد  PLAو کمک
به ماندگاري ( )Sustainabilityآن به شکل گستردهای
انجام شده است .با این حال ،مطالعه روی قابلیت بازیافت
زیستکامپوزیتهای  PLAتقویتشده با الیاف طبیعی،
موضوعی در دست مطالعه است .بازفراوری چندمرتبهای
ممکن است چسبندگی بینسطحی میان پرکنندهها و ماتریس
را افزایش دهد که منجر به افزایش پایداری حرارتی در
زیستکامپوزیتهای بازفراوریشده میشود .با این حال،
به دلیل بازیافت متوالی زیستکامپوزیتها ممکن است اثرات
تخریبی متفاوتی رخ دهد .این اثرات شامل کاهش طول الیاف
و بریدگی زنجیرها در ماتریس هستند که منجر به کاهش جرم
مولكولی و افزایش بلورینگی میشوند .برای مثال ،تحقیقات
نشان داد که کامپوزیتهای /PLAالیاف سلولزی میتوانند چهار
تا پنج مرتبه با موفقیت بدون کاهش قابل توجه در استحکام
کششی بازیافت شوند [ .]27در کامپوزیتهای /PLAکتان ،با
افزایش تعداد دفعات تزریق ،جرم مولی ،دمای انتقال شیشهای
و طول الیاف کاهش یافت؛ اما به دلیل حفظ خواص پس از سه
مرتبه تزریق ،قابلیت بازیافت این مواد امیدوارکننده بیان شد
[ .]28همچنین سیسال ( )Sisalیکی از الیاف طبیعی اصلی است
که برای تقویت پلیمرهای زیستی استفاده میشود .مطالعات در
رابطه با کامپوزیتهای /PLAسیسال نشان داد که با افزایش
حضور الیاف در زیستکامپوزیتها ،کیفیت سطح مشترک
الیاف با ماتریس پایین میآید و نقصهایی مانند ترکها ،منافذ یا
پوستهپوستهشدن رخ میدهد که تخریب پلیمر در اثر بازفراوری
را تسریع میبخشند [.]29،30
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 4کاربرد  PLAبازیافتی
تولید و مصرف  PLAطی سالهای گذشته بهطور پیوسته رشد
کرده است و از  200کیلو تن در سال  2018فراتر رفته است
[ .]31چنین افزایشی را میتوان به توسعهی درجه های جدید
با خواص بهبودیافته مربوط دانست که امکان استفاده از PLA
را در طیف گستردهای از کاربردها مانند صنایع بستهبندی مواد
غذایی و نساجی فراهم میکند [ .]32رشد مصرف این پلیمر
زیستی ،اهمیت بازیافت آن برای تولید کاالهای  PLAبازیافتی
با کیفیت باال را افزایش میدهد .در ادامه به دو کاربرد مهم
 PLAبازیافتی در صنایع بستهبندی مواد غذایی و چاپ سهبعدی
پرداخته میشود.
 1-4بستهبندی مواد غذایی

 PLAپلیمری بر پایهی زیستی است که در کاربردهای بستهبندی
مواد غذایی یکی از بهترین جایگزینها برای پلیمرهای بر پایهی
سوخت فسیلی است .اغلب  PLAمورد استفاده در بستهبندی
مواد غذایی تنها یک بار مصرف میشوند .بنابراین ،امکان
بازیافت پلیمر استفادهشده از طریق فرایند بازیافت مکانیکی
منطقی به نظر میرسد [.]33،34
بلترن و همکارانش در طول بازفراوری  PLAپيرشده ،مقداری
 PLAاوليه بكر و یک گسترشدهنده زنجیر تجاری افزودند .این
گسترشدهنده زنجیر ،مستربچی بر پایهی  PLAحاوی گروههای
اپوکسی فعال و دیانیدرید است .طبق انتظار نتایج نشان داد که
بازیافت باعث تخریب  PLAشده ،بر پایداری حرارتی و خواص
مکانیکی تأثیر منفی میگذارد .با این حال ،افزودن  PLAاوليه بكر
و گسترشدهندهی زنجیر منجر به افزایش گرانروی ذاتی تا 9
درصد و سختی ویکرز تا  8درصد در مواد بازیافتی شد .از
طرفی خواص نوری نقش کلیدی در کاربردهای بستهبندی به
ویژه در بسته بندی مواد غذایی ایفا میکند .شکل ( 12الف)
نتایج طیف سنجی  UV-Visبرای نمونههای مختلف را نشان
میدهد .نمونه  PLA-RVاز نوع بازیافتی حاوی  50درصد وزنی
 PLAاوليه بكر و نمونه  PLA-RVCاز نوع بازیافتی حاوی 50
درصد وزنی  PLAاوليه بكر به همراه  1/5درصد وزنی عامل
گسترشدهندهی زنجیر است .مطابق با شکل ( 12الف) ،نمونه
 PLA-RVCجذب مهمی در حدود  305نانومتر نشان میدهد که
ناشی از بخشهای آروماتیک موجود در گسترشدهندهی زنجیر
حاوی دیانیدرید پیروملیتیک ()Pyromellitic Dianhydride
است .این نتایج نشان داد که افزودن این نوع گسترشدهندهی
زنجیر ممکن است محافظت در برابر پرتو فرابنفش را فراهم کند
که از دیدگاه کاربردهای بسته بندی مواد غذایی بسیار مهم است.
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(ب)

(الف)

شکل  12طیفهای ( UV-Visالف) و تصاویر فیلمهای (ب) نمونههای
مختلف [.]35

همچنین با توجه به شکل ( 12ب) ،فیلم نمونههای بازیافتی
شفافیت نوری بسیار خوبی دارند ،اگرچه که میزان اندکی تاری
را نشان میدهند [.]35
 2-4چاپ سهبعدی

در سالهای اخیر ،تولید قطعات با استفاده از چاپ سهبعدی در
صنایع خودروسازی و پزشکی سرعت گرفته است .آزمونهای
مکانیکی نشان داد که چاپ سهبعدی با استفاده از PLA
بازیافتی گزینهای موفقیتآمیز بوده است [ .]36،37اندرسون
( )Andersonو همکارانش نشان دادند که در چاپ سهبعدی با
استفاده از الیاف  PLAبازیافتی ،استحکام کششی  10/9درصد
کاهش ،استحکام برشی  6/8درصد افزایش و سختی  2/4درصد
کاهش یافت؛ اما مدول کششی بدون تغییر باقی ماند .اگرچه
میانگین خواص مکانیکی پیش و پس از بازیافت مشابه بود،
اما تنوع بیشتری در نتایج الیاف بازیافتی وجود داشت .بهعالوه،
هنگام چاپ با الیاف بازیافتی ،مقداری گرفتگی افشانك وجود
داشت ،درحالی که گرفتگی با الیاف اوليه بكر اتفاق نیفتاد.
به طورکلی ،خواص مکانیکی نمونههای چاپشدهی سهبعدی از
الیاف  PLAبازیافتی مشابه ویژگیهای الیاف  PLAاوليه بكر بود
که باعث ترغیب برای توسعهی بیشتر در زمینهی الیاف بازیافتی
پ سهبعدی میشود [.]38
برای چا 
 5نتیجهگیری
PLAها به تدریج در حال مصرف در زنجیرهی پالستیکها
هستند و بنابراین به زودی بخش قابل توجهی از پسماندهای
پلیمری را دربر خواهند گرفت .تالش برای یافتن راههای
بازیابی یا ارزشمندسازی در بهترین کیفیت ممکن ،موضوعی
جذاب در میان محققان و فناوران است.
بازیافت  PLAرا میتوان از طریق شیمیایی یا مکانیکی انجام
داد .بازیافت مکانیکی جذاب ترین روش بازیافت از نظر عملیاتی
و اقتصادی است .با این وجود ،اکسایش حرارتی-مکانیکی
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زنجیره های پلیمری از جمله بریدگی زنجیرهی پلیمری و کاهش
جرم مولكولی در طول بازفراوری رخ می دهد .معموالً PLA
بازیافت مکانیکیشده خواص فیزیکی-مکانیکی و حرارتی
ضعیفتری در مقایسه با  PLAاوليه بكر دارد.
ازاین رو ،استفاده از راهکارهای مناسب برای ارتقای خواص
 PLAبازیافتی امری ضروری است .درنتیجه مروری بر
روش اصالح حرارتی  PLAبازیافتی مانند بازپخت حرارتی،
روشهای اصالح شیمیایی در حضور پایدارکنندهها ،عوامل
گسترشدهندهی زنجیر و شاخهایکننده و در انتها روش
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مخلوط کردن  PLAبازیافتی با نانوافزودنیها یا سایر پلیمرها
برای ارتقای خواص انجام شد .در ادامه به قابلیت بازیافت
زیستکامپوزیتهای  PLAتقویتشده با الیاف طبیعی مختلف
پرداخته شد .در انتها از طریق بهبود خواص  PLAبازیافتی،
مطالعه در زمینهی استفاده از این مواد در کاربردهایی چون
بستهبندی مواد غذایی و چاپ سهبعدی صورت گرفت.
به طورکلی ،زمینهی بازیافت مکانیکی  PLAو ارتقای خواص
 PLAبازیافتی ،گسترهی وسیعی از فرصتها را ارائه میدهد و
نیازمند تحقیقات و سرمایهگذاریهای بیشتری است.
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