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Abstract: This study about the blends of Poly Lactic Acid/ Poly Ethylene Glycol (PLA/PEG) 4000 copolymer at
concentrations (9%,6%,3%,0%) )wt%) from (PEG) and (PLA) (5%) (w/w) by using casting solvent method to production
films. The nonwoven nano fibrous mats were obtained by electro spinning of (PLA/PEG) solutions in chloroform, at weight
ratios (70/30) (v/v), respectively. DSC is employed to measure the crystallinity difference between (PLA/PEG) blends and
their nonwovens mats. the thermal properties (DSC) of (PLA/PEG) copolymer blends films and electrospun nano fiber mats
such as (Tm) melting temperature, (Tg) glass transition temperature, (Tc) crystallization, Xc crystallinity rate and enthalpy
∆H. the FTIR test was done for all samples to figure the nature linking between (PLA) and (PEG),the results were that (6%)
(w/w) of (PEG) was the optimized rate to apply Electrospinning method , data of DSC test defined that (Tg) and (Tm) were
decreased, and that refer to occurrence physicist cross linking between the used substances (Completely miscible blend)
when the electrospinning method was applied, also Xc for these nonwoven mats was decreased which has in turn an
important effect on the speed of biodegradble for poly lactic acid (PLA).
Keywords: electrospinning, Copolymer (PLA-PEG), DSC test, FTIR test.

دراسة بعض الخصائص ملزائج البوليميرات املشتركة من بولي الكتيك أسيد وبولي إتيلين
(PLA-PEG) غليكول
جيما فرزات خليل
حسين أحمد بكر
غزل محمد حافظ طهماز
كلية الهندسة الكيميائية والبترولية || جامعة البعث || سورية
 في هذا البحث تم دراسة بعض الخصائص الحرارية منها والكيميائية لكل من األفالم املشكلة من هذه املزائج البوليميرية:املستخلص
3% ،6% ،9% ( )w/w( )PEG4000( املشتركة من بولي الكتيك أسيد وبولي إتيلين غليكول وفق التراكيز املضافة من بولي إتيلين غليكول
) واألفالم مشكلة وفق طريقة اختبار املذيب وللشبكات األلياف النانوية الناتجة5%( )w/w( ) ذو التركيزPLA( ) للبولي الكتيك أسيد0%،
ً
(  ولقد تم تحديد الخصائص الحرارية املختلفة بتطبيق اختبار.(70/30) (v/v) أيضا باستخدام طريقة الغزل الكهربائي من أجل النسبة
 كما تم تحديد قيمة حرارة،)Tc( ) ودرجة التبلورTg( ) ودرجة التحول الزجاجيTm(  الذي يمكن من خالله معرفة درجة االنصهار،(DSC
ّ  ومن ثم،اإلنتالبية )𝐻∆( لكل العينات املختبرة
)Electrospining(  ملعرفة تأثير عملية الغزل الكهربائي،)Xc( تم حساب نسبة التبلور
ُ
) للعينات السابقة لتحديد طبيعةFTIR(  كما تم إجراء اختبار األشعة تحت الحمراء.املواصفات الحرارية على محاليل الغزل املحضرة
.االرتباط الحاصل ما بين البوليميرين املستخدمين
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تبين من خالل االختبارات السابقة ،أن التركيز األنسب إلضافة ( )PEGبولي إتيلين غليكول ( )PLAللبولي الكتيك أسيد هو ( )6%إلجراء
ً
عملية الغزل الكهربائي ،وتبين من اختبار ( )DSCانخفاض كال من )) Tgو) (Tmوهذا دليل حدوث االمتزاج الكامل بينهما ،وحدوث ارتباط
فيزيائي (البلمرة الفيزيائية) بتطبيق الحقل الكهربائي ،كما سبب انخفاض في درجة التبلور ( )Xcوهذا له دور في التأثير على سرعة التحلل
البيولوجي بولي الكتيك أسيد (ـ. (PLA
الكلمات املفتاحية :الغزل الكهربائي ،بوليمير مشترك ،اختبار الخواص الحرارية املختلفة  ،DSCاختبار أشعة تحت الحمراء (.)FTIR

 -1أنواع املزائج البوليميرية.
يمكن تمييزها بشكل أساس ي وفق ثالث أنواع مختلفة رئيسية:
 بوليميرات قابلة لالمتزاج ):)Completely miscible blends
وهنا تكون انتالبية حرارة املزيج ) ∆H mix>0أي قيمتها سالبة) تؤدي إلى حدوث تفاعالت معينة (ارتباطات)،
والتجانس يكون مالحظ من خالل مقياس النانومتر أو من على مستوى الجزيئات ،وهذه األنواع من البوليميرات يكون
لها درجة تلدن واحدة ) (Tgتكون ما بين مكونات درجات تلدن البوليميرين الداخلين في تركيب املزيج.
 بوليميرات لها قابلية امتزاج جزئية (:)Partially miscible blendz
وهنا جزء بسيط أو صغير من أحد مكوني البوليميرين املستخدمين يذوب مع املكون اآلخر لتشكيل هذه
ً
األنواع من املزائج ،التي تظهر في مورفولوجيتها أطوار صغيرة جدا لها خصائص مرضية ،ويشار لها باملتوافقة
 .)compatibleفيتشكل هناك طورين البوليمير األول غني في الطور األول منهما والطور اآلخر غني بالبوليمير الثاني
ويكون الطوران املمتزجان متجانسين ،ولهما درجة تلدن واحدة ،حيث تتغير درجات التلدن لكال البوليميرين في الحالة
النقية لهما إلى قيمة ) (Tgدرجة تلدن أحد مكوني البوليميرين املستخدمين.
 بوليميرات غير قابلة لإلمتزاج (:)Fully Immiscible blends
ً ً
وتكون مورفولوجية الطور خشنة والسطوح الداخلية املتصلة حادة ويكون االرتباط بينهما ضعيفا جدا ولكل
منهما درجة تلدن متوافقة مع تلك في الحالة النقية لكل منهما فتكون هذه املزائج عديمة الفائدة لكونها غير متوافقة
ً
ومنسجمة .وعموما يطلق اسم املزائج املتوافقة  compatibleعلى تلك التي لها مزايا مرغوبة ومفيدة من الناحية
التجارية ،سواء تلك القابلة لالمتزاج بشكل كلي أو جزئي أو لها تقنيات تطبيقية مناسبة.
-2-1مفهوم درجة التلدن للمزيج البوليميري:
يمكن تحديد درجة تلدن ) polyblends (Tgللمزائج البوليميرية إذا كانت درجات تلدن مكوناتها معروفة
ومحددة ،فيمكن حصول أمران ،إما أن يظهر في املزيج درجتا تلدن تابعة للمكونات املستخدمة وعندها تكون غير
متوافقة ،وإما أن يكون هناك درجة تلدن واحدة للمزيج وعندها تكون املكونات متوافقة ،حيث تعتبر  Tgهي مقياس
لحركة األجزاء والسالسل البوليميرية فإذا ظهرت  Tgللمزيج نفس  Tgملكوناته فهذا يعني بأن السالسل البوليميرية
املستخدمة تكون ضمن نفس نوعها ،وتعطى درجة تلدن  Tgللمزائج البوليميرية بالعبارة التالية:
Tg=W1*Tg1 + W2 *Tg2
حيث أن:
 W1و: W2هي النسبة الوزنية للبوليميرين املستخدمين في التحضير.
 Tg1و:Tg2هي درجات تلدن مكوني املزيج املحض.
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 -2مميزات تحضير املزائج البوليميرية املشتركة:
الفوائد املميزة واالقتصادية املختلفة املنجزة لعملية مزج وتحضير الكوبوليميرات:
 تخفيض كلف املواد مع إمكانية تغيير بسيط في خصائصها.
 السماح بالتغيير السريع للمواد البوليميرية املعدلة املستخدمة لتلبي االحتياجات املطلوبة عن طريق تجاوز
خطوة البلمرة.
 إطالة مجال درجة الحرارة املستخدمة.
 وزن خفيف للمنتج.
 زيادة املتانة.
 القدرة على تحسين قابلية معالجة املواد التي يكون لها قدرة محدودة إلى أن تتحول إلى منتجات تامة الصنع.
 تحسين معامل الصالبة.
 تحسين مواصفات مثبطات اللهب.
 تحسين تأثير ومقاومة انهيار اإلجهاد البيئي[2]،[3]، [4]،[1] .
-3
-

هدف البحث:
إمكانية تصنيع جيل جديد من مزائج بوليميرية من بوليميرين بولي إتيلين غليكول وبولي الكتيك أسيد (PLA-
 )PEGلتحسين مواصفاتها املختلفة الفيزيائية والكيميائية والحرارية.
دراسة تأثير إضافة ( )PEGبولي إتيلين غليكول لبوليمير بولي الكتيك أسيد ( )PLAوأهميته الفعالة
في تحسين مواصفاته وتحديد طبيعة الترابط.
دراسة تأثير عملية الغزل الكهربائي على درجة تبلور وارتباط البوليميرين باستخدام طريقة مزيج من املذيبين
ً
بتطبيق حقل كهربائي وفق تقنية الغزل الكهربائي بدال من استخدام طريقة الصهر ،وهذه املنتجات يمكن
استخدامها في املجاالت الطبية املختلفة كضمادات للجروح ،أو دعامات للنسج الحية (للغضاريف والعظام
وغيرها من التطبيقات املختلفة).

 -4مواد وطرق البحث.
 -1-4الحصول على األفالم املكونة من مزائج البوليميرات املشتركة بطريقة اختيار املذيب): (casting solvent
 تحديد املذيب املستخدم لتحضير تلك األفالم من البوليميرين املستخدمين وتراكيز وكمية املواد املستخدمة
لتحضير العينات.
 تحديد درجة حرارة تحضير املزيج املتجانس لعملية الغزل الكهربائي وسرعة الخلط خالل التحضير.
 -2-4إجراء عملية الغزل الكهربائي لتشكيل شبكات األلياف النانوية من املزائج البوليميرات املشتركة:
 تحديد البارامترات املختلفة املتعلقة بعملية الغزل الكهربائي.
 وتحضير محاليل الغزل بالتراكيز ( )،9% 0%)،3%،6%)w/wمن إضافة بولي إتيلين غليكول ( )PEGلبوليمير بولي
الكتيك أسيد (.)PLA
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-3-4اختبار العينات الناتجة وتوصيفها:
 إجراء اختبار ( )DSCلتحديد الخواص الحرارية املختلفة املتعلقة باألفالم للبوليميرين املستخدمين في عملية
التحضير.
 تحديد بعض الخواص الكيميائية املتعلقة بالبوليمير املشترك الناتج اختبار ) )FTIRاألشعة تحت الحمراء.
 -5األجهزة واألدوات املستخدمة:
 األدوات الزجاجية (كأس زجاجية ومخابير مدرجة وماصة زجاجية وميزان إلكتروني) في تحضير محاليل العينات
البوليميرية.
 املجفف الكهربائي وسخان مزود بخالط كهربائي من أجل تحقيق الترابط الالزم خالل تزايد درجة الحرارة أثناء
التسخين.
ً
 ميزان حراري زئبقي لقياس درجة حرارة العينات خالل عملية تحضيرها وأثناء غزلها كهربائيا.
 جهاز الغزل الكهربائي.
 جهاز اختبار) (DSCالحراري التفاضلي املوجود في هيئة الطاقة الذرية بدمشق.
 جهاز اختبار ( )FTIRاألشعة تحت الحمراء املوجود في هيئة الطاقة الذرية بدمشق.
 -6املواد الكيميائية املستخدمة في البحث:
املواد املستخدمة لتحضير محاليل أفالم املزائج البوليميرية املشتركة من بوليميرين بولي الكتيك أسيد وبولي
إتيلين غليكول (:)PEG-PLA
 -1-6بوليمير بولي الكتيك أسيد ( )PLAالقابل للتحلل الحيوي:
وهو عبارة عن بوليمر اصطناعي مكون من حامض اللبنيك (  )𝐶3 𝐻6 𝑂3وينتج من تخمر املوارد الزراعية
مثل حبوب الذرة ،وزنه النوعي .1.25 kg/𝑚3
فهو بولي استر أليفاتي وينتج من موارد متجددة سنوية ،وأول األلياف الطبيعية القابلة للتحلل ،ويجمع بين
املزايا البيئية واألداء املمتاز في مجال املنسوجات.
التركيب الكيميائي للبولي الكتيك أسيد:

الشكل ( :)1يوضح التركيب الكيميائي للبولي الكتيك أسيد ()PLA
 -2-6بوليمير بولي إتيلين غليكول (:)PEG 4000
وقد تم إنتاجه ألول مرة بشكل عملي في شركة أمبريال األمريكية ،وهو مركب مرن وقابل للذوبان باملاء وله
أشكال هندسية ( )PEGبولي إتيلين غليكول مختلفة وهو مادة شمعية صلبة.
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OH
HO
الشكل ( :)2يوضح التوضع الفراغي للبولي إتيلين غليكول
 -3-6املذيبات املستخدمة لتحضير املحاليل البوليميرية املشتركة املختلفة لتحضير كل من األفالم والشبكات
النانوية الناتجة عن غزلها كهربائيا[5]:
الجدول ( :)1يوضح املذيبات املستخدمة لتحضير املحاليل البوليميرية املشتركة
اللزوجة (mPa.s
درجة الغليان ()°C
املذيبات
0.308
56
(Aceton )AC
0.563
61
)Chloroform (CHCl3
 -7طريقة العمل:
 -1-7تحضير أفالم من مزائج لبوليميرات املشتركة ( )PLA-PEGمن بوليميري بولي الكتيك أسيد وبولي إتيلين
غليكول باستخدام طريقة املذيب :casting solvent
 قبل املعالجة تم تجفيف البولي الكتيك أسيد في املجفف ملدة نصف ساعة عند الدرجة ( )45°Cإلزالة محتوىالرطوبة الغير مرغوب بها[8].
 ثم ّتم استخدام الكلوروفورم كمذيب واحد لكال البوليميرين املستخدمين بنسبة وزنية) 5%)) (w/vمن بولي
الكتيك أسيد ( .)PLAثم تم تحريكه أي خلطه بشدة ) (1600 rpmملدة ) )60 minعند الدرجة ( ،)55°Cثم تمت
إضافة ( )PEGبولي إتيلين غليكول مع استمرار التحريك والخلط ملدة ( ،)15 minحيث كانت الكميات املضافة
من ( )PEG 4000بولي إتيلين غليكول إلى بولي الكتيك أسيد ( )PLAبتراكيز مختلفة ((w/w).)9%، ،6% 0،3%%
 -2-7تحضير محلول الغزل الكهربائي للبوليمير املشترك املكون من ( )PLA-PEGلغزله كهربائيا باستخدام طريقة
مزيج من املذيبات:
 تم تحضير محلول الغزل للبوليمير املشترك باستخدام مزيج من املذيبات () AC/CHCl3األسيتون ( binary )solventوالكلوروفورم بنسبة ( ،)v/v( )2:1وكانت نسبة املزج األنسب لتشكيل شبكات األلياف النانوية
الناتجة وفق هذه التقنية ( ،)v/v( )70/30وكان تركيز ( )PEGبولي إتيلين املضاف ( 6%)))w/wبالنسبة لبولي
الكتيك أسيد ( ،)PLAوكانت قيمة متوسط األقطار الناتجة ) nm (230.4عند إجراء اختبار الفحص املجهر
اإللكتروني ( )SEMاملوجود في هيئة الطاقة الذرية بدمشق.[10]،[9] .
 -3-7فحص وتحليل العينات الناتجة:
 -1-3-7إجراء اختبار () DSCللعينات الناتجة:)Differential Scanning Calorimetry( :
تم تحليل العينات على جهاز تحليل حراري تفاضلي ويحمل الرمز ( )DSC131من شركة ) (SETARAMصنع
فرنسا املوجود في هيئة الطاقة الذرية بدمشق ،تم تسخين العينات حتى الدرجة ( )200°Cللتخلص من أي حرارة
أولية أو رطوبة وللتخلص من تأثير املذيبات ،ثم نستمر بالتسخين عند هذه الدرجة ملدة ( ،)5minثم يتم التبريد حتى
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ً
ً
الدرجة ) (-20°Cتدريجيا بمعدل ( )10°C/minوتثبت الحرارة عند هذه الدرجة ملدة ( )5minأيضا قبل البدء
بالتسخين للدورة الثانية كذلك من ) (-20°Cحتى ).)200°C

الشكل ( :)3يوضح جهاز اختبار) )DSC131في هيئة الطاقة الذرية بدمشق.
وهنا تم تحديد درجة انصهار  Tmودرجة التحول الزجاجي (التلدن) ) (Tgودرجة التبلور ) )Tcلكل من
العينات الناتجة (1و 2و 3و 4و 5و 6و7و )8ذات التركيز املختلفة ) 0%) (w/wو 3%و 6%و ،)9%سواء أفالم أم
شبكات نانوية ناتجة كما تم تحديد حرارة اإلنتشار أو اإلنتالبية ( )∆Hونسبة التبلور)) Xcوالتي تحسب من العالقة
التالية:
∗ 100%

∆Hm−∆Hc
ø( (PLA))∗∆H°m

= )Xc (%

حيث أن:
 :∆Hmاإلنتالبية عند انصهار العينات (.)J/g
 :∆Hcاإلنتالبية عند تبلور العينات بعملية التبريد (.)J/g
 :∆H°mانتالبية االنصهار للبولي الكتيك أسيد ( )PLAبفرض حصول تبلور كامل للعينة  100%وقيمتها
(.)93.6) J/g
) :ø (PLAالكسر الوزني ملقدار لوجود ( )PLAضمن املزيج املحضر للتحليل واالختبار .[10]،[9]،[5].فكان
لدينا النتائج التالية:

الشكل ( :)4يوضح مخطط ( )DSCلبوليمير بولي إتيلين غليكول ( )PEG 4000املستخدم.
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C

الشكل ( :)5يوضح مخطط ( )DSCلبوليمير بولي الكتيك أسيد ( )PLAاملستخدم.
وبعد إجراء تحليل ( )DSCكما في الشكلين ( )4و( )5من أجل املواد املستخدمة من ( )PLAالنقي و()PEG
بولي إتيلين غليكول  4000دون مزج حصلنا على النتائج وفق الجدول التالي:
الجدول ( :)2يوضح الخصائص الحرارية للمواد املستخدمة لتحضير العينات:
املادة
Tg
Tc
Tm
Xc
𝐜𝐇∆
𝐦𝐇∆
)(J/g
)(J/g
املختبرة
°C
°C
°C
%
)pure (PLA
57
92
149
13.90
26.05
12.98
(4000)PEG
<-20
62
وفق الجدول ( )2السابق تكون درجة تلدن ( )PEG 4000بولي إتيلين غليكول أقل من))𝑇𝑔 2 = - 20°C
ودرجة انصهاره ( (𝑇𝑚 2 = °C62وهي قريبة من درجة تلدن أفالم ( )PLAالنقية ( )𝑇𝑔 1 = 57°Cوفق
املخططاتDSC:

الشكل ( )6مخطط ( )DSCللعينة ( )1فيلم من مزيج ( )PLA 5% -PEG 0%من بوليميرين بولي إتيلين غليكول
وبولي الكتيك أسيد أي (عينة املقارنة).
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الشكل ( )7مخطط ( )DSCللعينة ( )2فيلم من مزيج ( )PLA 5% -PEG 3%بولي إتيلين غليكول وبولي الكتيك
أسيد

الشكل ( )8مخطط ( )DSCللعينة ( :)3فيلم من مزيج (.)PLA 5% -PEG 6%
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الشكل ( )9مخطط ( )DSCللعينة ( :)4فيلم من مزيج (.)PLA 5% -PEG 9%

الشكل ( )10مخطط ( )DSCللعينة ( :)5شبكات نانوية من مزيج (.)PLA 5% -PEG 0%
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الشكل ( )11مخطط ( )DSCللعينة ( :)6شبكات نانوية من مزيج (.)PLA 5% -PEG 3%

الشكل ( )12مخطط ( )DSCللعينة ( )7شبكات نانوية من مزيج (.)PLA 5% -PEG 6%
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الشكل ( )13مخطط ( )DSCللعينة ( :)8شبكات نانوية من مزيج (.)PLA 5% -PEG 9%
كما تم الحصول على املواصفات الحرارية املختلفة لكافة العينات من املخططات السابقة لألفالم
والشبكات النانوية وفق الجدول التالي:
الجدول ( :)3يوضح املواصفات الحرارية املختلفة ملزائج األفالم البوليميرية من بوليميرين بولي إتيلين غليكول
وبولي الكتيك أسيد (.)PLA-PEG
 PLA/PEGرقم العينة
Tg
Tc
Tm
Xc
𝐜𝐇∆
𝐦𝐇∆
)𝐀𝐋𝐏( ø
)(J/g
)(J/g
FILM
)(%
°C
°C
°C
)(%
1
100/0
100
62
149.45
27.02
28.86
2
96/4
85
149.86
21.11
23.25
3
94/6
70
150.11
26.69
30.33
4
91/9
55
150.50
23.47
27.55
الجدول ( )4يوضح املواصفات الحرارية املختلفة للشبكات الغير منسوجة املغزولة كهربائيا من بوليميرين بولي
إتيلين غليكول وبولي الكتيك أسيد (:)PLA-PEG
رقم العينة
Tg
Tc
Tm
Xc
𝐜𝐇∆
𝐦𝐇∆
)𝐀𝐋𝐏( ø
)(J/g
)(J/g
NANO
°C
°C
°C
)(%
5
100
61.44
109.31
147.61
24.12
27.33
3.43
6
96
49.19
102.16
146.38
14.45
25.99
12.71
7
94
47.59
103.18
146.28
13.44
20.65
8.19
8
91
60.23
107.83
147.72
18.46
26.32
9.28
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 -2-37إجراء اختبار األشعة تحت الحمراء ) (FTIRللعينات الناتجة:)Fourier Transform Infrared (FTIR)) :
تم تحليل العينات واختبارها باستخدام جهاز اختبار األشعة تحت الحمراء املوجود في هيئة الطاقة الذرية
) ،)THERMO ELECTRON CORPORATION -USAوذلك لتحديد نوعية الترابط من خالل قياس طاقة
األشعة املمتصة من قبل الروابط املكونة للمركبات املراد اختبارها ومجال القياس يتراوح بين ،)4000-500) cm−1
حيث يتم تطبيق أشعة تحت الحمراء من  (10.000 -100) cm−1على العينات املراد اختبارها ،ويعتمد عليها من
أجل تحديد هوية املواد املختلفة العضوية والبوليميرية منها وفي بعض الحاالت املواد الغير عضوية ،من خالل تعريف
وتوصيف املواد املجهولة (صلبة ،بودرة ،سائلة ،فيلم) ،أومن خالل تحديد نقاوة املادة (جزيئات أو ألياف) ،تحديد
اإلضافات بعد الحصول على تركيب البوليمير كاألكسدة والتحلل أو املونيميرات الغير معالجة في التحاليل الكيميائية.
].[14]،[13]،[12]،[11

الشكل ( )14يوضح جهاز اختبار وتحليل األشعة تحت الحمراء (.)FTIR

الشكل ( )15يوضح مخطط  FTIRلفيلم ( )PLAبولي الكتيك أسيد النقي املستخدم.

الشكل ( )16يوضح مخطط  FTIRلبوليمير( 4000 (PEGبولي إتيلين غليكول.
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دراسة بعض الخصائص لمزائج البوليميرات المشتركة من بولي
الكتيك أسيد وبولي إتيلين غليكول )(PLA-PEG
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الشكل ( )17يوضح مخطط  FTIRلعينة الشاهد ( ،)1فيلم ( (5 (PLA) %دون إضافة ( )PEGبولي إتيلين
غليكول.
)3 9 91 2 -P L A 5 %+P EG 3 %--T h u Ju l 2 3 11 :10 : 0 5 2 0 20 (GMT + 0 3 :0 0
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الشكل ( )18يوضح مخطط  FTIRللعينة ( ،)2فيلم ( (PLA) )5 %مع إضافة ( )PEGبولي إتيلين غليكول تركيز
(.)3%
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)3 9 91 3 -P L A 5 %+P EG 6 %--T h u Ju l 2 3 11 :24 : 0 0 2 0 20 (GMT + 0 3 :0 0
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الشكل ( )19يوضح مخطط  FTIRللعينة ( ،)3فيلم ( (PLA) )5 %مع إضافة ( )PEGبولي إتيلين غليكول بتركيز
(.)6%
)3 9 91 4 -P L A 5 %+P EG 9 %--T h u Ju l 2 3 11 :30 : 5 4 2 0 20 (GMT + 0 3 :0 0
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الشكل ( )20يوضح مخطط  FTIRللعينة ( ،)4فيلم ( (PLA) )5 %مع إضافة ( )PEGبولي إتيلين غليكول تركيز
(.)9%
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الشكل ( )21يوضح مخطط  FTIRلعينة الشاهد ( ،)5شبكة ألياف نانوية ( (PLA) )5 %فقط مغزولة كهربائيا.
)3 9 91 6 -P GA 6 %--T h u Ju l 2 3 11 :47 : 5 0 2 0 20 (GMT + 0 3 :0 0
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الشكل ( )22يوضح مخطط  FTIRلعينة ( ،)7شبكة ألياف نانوية ()PEG( )6%) - (PLA) )5 %
بولي إتيلين غليكول مغزولة كهربائيا.
والشكل ( )23يوضح صور املجهر االلكتروني ( )SEMباستخدام جهاز املجهر االلكتروني املاسح ( Scanning
ً
 )Electron Microscopeماركة ( )VEGA II XMUصنع جمهورية التشيك ،من أجل العينة ( )7التي املغزولة كهربائيا
والتي يظهر فيها االرتباط على شكل التفاف حلزوني ما بين البوليميرين املستخدمين من بوليميرين بولي إتيلين غليكول
وبولي الكتيك أسيد (:)PLA-PEG

الشكل ( )23يوضح صور املجهر االلكتروني ( )SEMمن أجل العينة (.)7
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دراسة بعض الخصائص لمزائج البوليميرات المشتركة من بولي
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 -8مناقشة النتائج.
-1-8مناقشة نتائج اختبار):)DSC
تم إجراء تحليل للمواصفات الحرارية من خالل اختبار)) DSCلكافة العينات لتحديد ترابط البوليميرين
املستخدمين باستخدام طرق البلمرة الفيزيائية ،فيعتبر تحديد درجة التلدن لكال البوليميرين املكونين ( Tg 1
ً
ً
و  )Tg 2واملزيج البوليميري الناتج  Tgحيث أن إضافة ( )PEGبولي إتيلين غليكول يعد سببا أساسيا في زيادة معدل
التحلل لبوليمير ( )PLAعند إضافة تراكيز مختلفة من ( )PEGبولي إتيلين غليكول ،فكان هناك بعض املالحظات
التالية:
 -1من الجداول ( )2و( )3و( )4تأثرت درجة بلورة ( (PLAبإضافة ( )PEGبولي إتيلين غليكول وشكلت بنية نصف
بلورة (شبه بلورات) مشابهة لتركيب عينة ( )PLAالصافي (النقي) بالنسبة لألفالم املتشكلة أما بالنسبة لشبكات
النانو كان هناك تغيرات وتعديالت كتلية وسطحية وتوزع ما بين الطورين للبوليميرين املختلفين املترابطين في
ً
مناطق عديدة كما كان موضحا من خالل اختبار (. (SEM
ً
 -2درجة بلورة ( )PEGبولي إتيلين غليكول صغيرة جدا من أجل كل التراكيز املضافة كما هو موضح من الجدول
( )2والشكل ( ،)4فمن أجل إعادة بلورة املزائج (أي تشكيل األفالم) سيكون لدينا بشكل أساس ي بلورات
متناظرة من ( )PLAوتراكيب غير بلورية من ( )PEGبولي إتيلين غليكول الذواب في املاء ،وهذا ما يقودنا إلى فهم
السبب الرئيس ي لظاهرة التحلل املميزة والغير عادية التي تسببها هذه اإلضافة.
ً
ً
 -3تبين النتائج أيضا أن كال من درجات الحرارة والطاقة تتناقص مع تزايد إضافة تراكيز ( )PEGبولي إتيلين
غليكول املضافة من  .)3- 9) (w/w)%وهذا يعود إلى اللزوجة املناسبة لبوليمير ( )PLAبولي الكتيك أسيد في
خالل عملية الخلط وبعد ارتباطه مع مكونات ( )PEGبولي إتيلين غليكول عند تحضير املحاليل .حيث يلعب
( )PEGبولي إتيلين غليكول كعامل ملدن أو مادة مخفف لالحتكاك ضمن املزائج املتشكلة وهذا سبب انخفاض
ً
طاقة وحرارة الخلط الذي كان متوقعا.
 -4كما نجد من الجدولين ( )3و( )4والشكل ( )10و( )11و( )12و( )13من أجل العينات ( )5و( )6و( )7و(،)8
ً
يخفض وجود ( )PEGبولي إتيلين غليكول درجة التحول الزجاجي للعينات التي تم غزلها كهربائيا بشكل ملحوظ
عند التراكيز الكبيرة منه ،ولكن هذا اإلنخفاض فيها غير واضح من أجل العينات املشكلة (األفالم) من أجل
العينات ( )1و( )2و( )3و( )4وفق األشكال ( )6و( )7و( )8و( )9بسبب التراكيز املنخفضة له ،وبالتالي التخفيض
ً
في درجة االنصهار للعينات يكون صغيرا ،والسبب في ذلك يكون بانصهار جزء ( )PEGبولي إتيلين غليكول عند
الدرجة ~  60°Cولذلك تأثيره مهمل عند انصهار بولي الكتيك أسيد (.)PLA
 -5كما نجد أن درجة التحول الزجاجي ( )𝑇𝑔 1 = 57°Cللعينات املحضرة من بوليمير ( )PLAبولي الكتيك أسيد
النقي تتداخل مع درجة انصهار بولي إتيلين غليكول ( )PEGعند ~  ،60°Cنتيجة لذلك تكون درجة التحول
الزجاجي من أجل العينات ( )1و( )2و( )3و()4أي أنها بالنسبة لألفالم املحضرة بطريقة استخدام املذيب
والتجفيف تكون غير واضحة ،والتي تتطابق مع درجة انصهار بولي إتيلين غليكول ( ،)PEGيكون ( )PLAبولي
الكتيك أسيد غير بلوري ويمكن هنا تحديد القمة املعبرة عن درجات تلدن ( )PLAبولي الكتيك أسيد وانصهار
ً
بولي إتيلين غليكول ( )PEGاملتطابقتان تقريبا ،وتنخفض لقيمة  47°Cوذلك فقط من أجل العينة ( )7الشبكة
ً
النانوية ذات التركيز املضاف من ) )PEG( )%6( (w/wبولي إتيلين غليكول واملغزولة كهربائيا ،وهذا االنخفاض
يفسر بسبب االرتباط ما بين سالسل كال البوليميرين املستخدمين .كما يمكن استنتاج أن ذلك االرتباط يصبح
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أقل مع زيادة تركيز بولي إتيلين غليكول ( )PEGكما في العينة ( (w/w) (10وبما أنه في الحالة العامة سيكون
هناك تفاعالت أكثر ما بين املكونين االثنين الداخلين في تركيب املزيج ومع ذلك كانت بقيمة  ،60.23°Cوهذا ما
يفسر بسبب ظاهرة هامة وهي ظاهرة انفصال الطور.
 -6تكون درجة تلدن 𝑔𝑇 للمزائج ( (PEG/PLAبوليميرين بولي إتيلين غليكول وبولي الكتيك أسيد ،غير واضحة
وقيمتها غير موجودة عند حدوث التبلور لألفالم وفق العينات ( )1و( )2و( )3و( ،)4والسبب املحتمل هو أن
( )PEGبولي إتيلين غليكول يكون محجوز ضمن بلورات بولي الكتيك أسيد ( )PLAذات الترتيب الجيد وتكون
كمية الحرارة املعطاة ممتصة من قبل البلورات فقط دون مرحلة االنتقال والتحول .لذا يحافظ ( )PEGبولي
إتيلين غليكول الصلب على الحرارة العالية جدا ضمن مجاالت واسعة أي أن قمة االمتصاص للحرارة عند
الذوبان تتمدد (وتصغر).
 -7ومن املهم التنويه إلى أن درجة التلدن لم تكن ظاهرة عند األفالم للمزائج ) ، (95/5أي من أجل العينة (،)4
ً
وكذلك بالنسبة للعينة ( )8أي الشبكة النانوية املغزولة كهربائيا ،وهذا مرتبط بسبب عدم وجود تبلور في تلك
العينات املتشكلة منها بالنسبة لألفالم ،وهذا يمكن أن ينسب إلمكانية مرحلة التبلور أن تعيق أو تخرب من
ترتيب نظام التوزع والتوافق لكال البوليميرين ،وهذا ما يسبب حدوث طور االنفصال أو نزوح املادة املضافة
لزيادة التلدن.
 -8نالحظ عند تشكيل األفالم من املزائج بإضافة ( )PEGبولي إتيلين غليكول لـ ( )PLAكان التغير في درجة االنصهار
ً
بسيط جدا وقريبة من فيلم بولي الكتيك أسيد ) (PLAاملستخدم النقي أي من أجل العينات ( )1و( )2و()3
 ،)Tm=150 −أما بالنسبة للشبكات النانوية انخفضت
و( )4األفالم املشكلة ،حيث أنها كانت عند القمة (+ 2° C
 )°) Tm=144 −عند نسبة املزج ( (70/30)~ )v/vعند املقارنة مع العينة ( )7الشبكة
درجة االنصهار إلى + 2° C
ً
النانوية املغزولة كهربائيا ،وكذلك حرارة اإلنتالبية ) )∆Hmاملقابلة لها انخفضت من القيمة )26.05 (J/g
عند إجراء عملية الغزل الكهربائي وتشكيل الشبكات النانوية إلى القيمة )20.65 (J/gوهذا اإلنخفاض يعود
ً
أيضا بسبب درجة حرارة الخلط املنخفضة عند التحضير.
 -9كما نجد من الجدول ( )3بالنسبة لألفالم املشكلة لم يتم تحديد درجة التبلور ( (Tcودرجة التلدن ) )Tgأي من
أجل العينات ( )1و( )2و( )3و( )4كما هو موضح من خالل اختبار ) ،)DSCألن عملية التبريد لتشكيل األفالم
تحتاج زمن أطول ليتم تبخر املذيب وحدوث الترابطات والتداخالت لسالسل ( )PEGبولي إتيلين غليكول ضمن
تركيبة وبنية ( (PLAبولي الكتيك أسيد ،بينما كان لها قيم واضحة خالل إجراء عملية الغزل الكهربائي فكانت
قيمتها بالنسبة للشبكات املكونة من ( )PLAبولي الكتيك أسيد النقي أي بالنسبة للعينة ( )5أعلى من فيلم بولي
الكتيك أسيد ) )PLAالنقي أي باملقارنة مع املواد املستخدمة ،وفق القيم التالية (𝑇𝑐 1 = 92°C
و )𝑇𝑐 =109°Cمن الجدولين ( )2و( )3بسبب التبخر السريع للمذيب والسحب الناتج عن قوة الشد
للسالسل الناتج عن الحقل الكهربائي املطبق ،كما هو مبين من الجدول ( )4فبالنسبة للشبكات املتشكلة
انخفضت درجة التلدن ( )Tgمن ( (57°Cللبوليمير النقي املستخدم حتى) ،)47.59 °Cبينما انخفضت درجة
ً
التبلور ( )Tcمن ) (109°Cوحتى  °C) (103للشبكات النانوية املغزولة كهربائيا بالنسبة للعينات ( )5و( )6و()7
و( )8مع زيادة تركيز ) (PEGبولي إتيلين غليكول ،الذي يعمل كدور عامل ملدن ويعطي صفات املرونة للعينات
الناتجة أي سهولة في حركة السالسل البوليميرية.
 -11كما نجد من الجداول ( )2و( )3و( )4أن نسبة التبلور)) Xcتكون بالنسبة لألفالم في هذه الدراسة عند مقارنة
العينات ( )1و( )2و( )3و( )4مع الزيادة في تركيز بولي إتيلين غليكول) (PEGعند إضافة باملقارنة مع الفيلم
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ً
النقي ـلبولي الكتيك أسيد ) (PLAأيضا أنها ازدادت حتى وصلت ألعلى قيمة  30.33%من أجل العينة ( ،)3ولكن
ً
باملقارنة مع عينات الشبكات املغزولة كهربائيا أي مع العينات ( )5و( )6و( )7و( )8كان هناك انخفاض في نسبة
ً
البلورة فمن أجل العينة ( )7وصلت حتى القيمة  8.19%أي عموما انخفضت  Xcمع زيادة تركيز ( )PEGبولي
إتيلين غليكول نتيجة عملية الغزل الكهربائي وكافة البارامترات املتعلقة بها ،وهذا له دور هام في التطبيقات
الحيوية الالحقة التي سيتم دراستها بالتفصيل.
 -2-8مناقشة نتائج ) )FTIRاختبار األشعة تحت الحمراء:
 -1مخطط  FTIRلـ ( )PLAبولي الكتيك أسيد النقي وفق الشكل ( )15الذي يوضح قيم القمم ،عند 1770 cm−1
القمة ( )13لها قمة متطاولة وتذبذب ذو اهتزاز وتردد واضح للرابطة  -C=Oوهي املجموعة الوظيفية الرئيسية
لبوليمير بولي الكتيك أسيد ( ،)PLAوهناك تردد للقمة من أجل الرابطة  -C-Oعند 1095 cm−1القمة (،)6
وهي الدليل على إمكانية وجود وتشكل روابط االستر .وهناك القمم عند  1389 cm−1و)1458 cm−1 (11
التي تدل على مجموعات املتيلية املجاورة لقمة املجموعة  ،-C-Hوتلك األخيرة تظهر عند القمة 1360 cm−1
 ،)(10وهذه القيم كلها توضح على وجود سالسل بولي الكتيك النقي دون مزج .والتردد عند القمة
(935cm−1 )3و  625cm−1يدل على نظام بنية بولي الكتيك أسيد ( )PLAالتركيب الحلقي.
 -2أما بالنسبة ملزائج (( )PLA-PEGمن بوليميرين بولي إتيلين غليكول وبولي الكتيك أسيد) فاملخططات وفق األشكال
( )17و( )18و( )19و( )20و( )21و( )22تظهر مشابهة لفيلم ( )PLAبولي الكتيك أسيد النقي وذلك بسبب التشابه
في طبيعة تركيب كل من البوليميرين املستخدمين بولي الكتيك أسيد ( )PLAو( )PEGبولي إتيلين غليكول ،ولكن
هناك اختالف قليل في شدة وارتفاع القمم لكل منهما ،فعند التردد  1747 cm−1من أجل الرابطة ،-C=O
وعند  1090 cm−1من أجل الرابطة  C-O-Cوهذه القمة تميز بولي إتيلين غليكول ( )PEGعن بولي الكتيك أسيد
(، )PLAوهذه تدل على تشكيل االستر 1445 cm−1 .التي تدل على مجموعات املتيل املجاورة لقمة للمجموعة
2879cm−1 ،-C-Hوالتردد يدل على قمة  ،-CH2وهنا يظهر االختالف ،كما أن قمم اإلمتصاص ألفالم (PLA-
 )PEGبوليميرين بولي إتيلين غليكول وبولي الكتيك أسيد ،أظهرت أن املجموعة  -C=Oتنخفض من (انزياح)
القيمة  0.105 cm−1وحتى .0.66 cm−1
ً
 -3أما بالنسبة للعينتين ( )2و( )3فيلم والعينة ( )7الشبكة النانوية املغزولة كهربائيا من ( )PLA-PEGبوليميرين بولي
إتيلين غليكول وبولي الكتيك أسيد ،وعند إضافة التركيز) )PEG( (w/wبولي إتيلين غليكول ) (6%( (w/wيكون
هناك انزياح القمم من ) cm−1 (750 754وهذا ما يدل على أن هناك بعض أجزاء من ( )PLAبولي الكتيك
أسيد تترابط مع )PEG)4000و كذلك الرابطة  -C-O-Cتنزاح للتردد 1080 cm−1وهذا ما يوضح بدوره أن
التركيز))PEG( (w/wبولي إتيلين غليكول ( (w/w) (6%املستخدم له قابلية امتزاج أفضل من باقي التراكيز
املضافة خالل عملية تشكيل األفالم.
 -4كما نالحظ باملقارنة لكافة املخططات الناتجة عن اإلختبار ،أنه من أجل العينة ( )7عند اإلضافة )(6%) (w/w
ً
) (PEGبولي إتيلين غليكول املغزولة كهربائيا ،يوجد هناك ازدياد في امتصاصية القمة حتى  1271 cm−1وهذا
ً
ما يدعم عملية الترابط الناتج أيضا خالل عملية تشكيل املزيج من البوليميرين املستخدمين.
 -5كما نجد باملقارنة لكافة املخططات الناتجة أن وجود وإضافة ( )PEGبولي إتيلين غليكول ،يظهر من أجل
ً
ً
)3400-3600( cm−1
املجموعات الوظيفية  –OHقمما عريضة وواسعة وخصوصا عند الترددات من
ً
وهذا واضحا بشكل كبير في املخطط ( )20من أجل العينة ( )4أي عند إضافة التركيز  (w/w)9%من ( )PEGبولي
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إتيلين غليكول وللتشكيل األفالم منها باملقارنة مع باقي التراكيز املضافة أي مع العينات ( )1و( )2و( ،)3وكذلك من
ً
أجل العينة ( )7أي عند تشكيل الشبكة النانوية املغزولة كهربائيا عند التركيز )) 6%) (w/wمن ( )PEGبولي
إتيلين غليكول ،نجد ظهور هذه الحزم من املجموعات الهيدروكسيلية الذي يولد الروابط الهيدروجينية التي
ً
ً
تظهر بدورها في قمم عريضة وواسعة وتزداد وتصبح أكثر كثافة وتركيزا عند تشكيل الشبكة النانوية املغزولة،
وعند املقارنة كان هناك انزياح من القيمة  0.66 cm−1من أجل العينة ( ،)3أي فيلم ( )PLA-PEG) (6%حتى
ً
القيمة  0.14 cm−1من أجل العينة ( )7أي شبكة نانوية مغزولة كهربائيا من ) )PLA-PEG) (6%) (w/wبولي
الكتيك أسيد وبولي الكتيك أسيد.
ً
بالنتيجة نجد أن استخدام تقنية الغزل الكهربائي كان لها تأثيرا وتعتبر كمحفز لحدوث االرتباط ما بين
البوليميرين املستخدمين وحدوث الترابط الفيزيائي (الروابط الهيدروجينية والترابط العرض ي) .والتركيز األنسب الذي
حدث عنده الترابط كان عند التركيز بولي إتيلين غليكول ) (PEG) (6%) (w/wكما هو موضح من خالل صور املجهر
اإللكتروني ( )SEMوفق الشكل (.)23

-6االستنتاجات والتوصيات.
.1
.2
.3
.4
.5

دراسة خواص التحلل وسلوك األفالم املتشكلة من بولي الكتيك أسيد ( )PLAاملختلف ،من خالل تحديد الفاقد
الوزني ،والخواص امليكانيكية ،خالل فترة تحللها.
تحديد القياس الكروي ونمو درجة التبلور من خالل طريقة قياس زاوية التبعثر الضوئية ( -small angle light
 )SALS scatteringباستخدام املجهر الضوئي وربطها مع أسلوب بناء وبلورة سالسل (.)PLA
تحديد إمكانية استخدام مواد مثل كلوريد الصوديوم وكربونات الكالسيوم وتأثيرها الفعال على عملية الغزل
وعلى بنية األلياف املكونة.
ً
اختبار أوزان أخرى مختلفة من ( )PEGبولي إتيلين غليكول لتحديد تأثيرها أيضا على بنية وخواص األلياف
النانوية الناتجة واألفالم املشكلة.
إجراء اختبارات من أجل أنواع ( )PLAأخرى ذات درجة وتشعبات مختلفة ،لتحديد أهميتها وتأثيرها على خواص
ومواصفات األلياف واألفالم املتشكلة.
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