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 مقدمه

ها بوده و پلیمرهایی با هیدروژلای از های آب دستهابر جاذب   

اتصال عرضی جزئی )شبکۀ سه بعدی( هستند که به دلیل داشتن 

های عاملی آب دوست در ساختار خود در تماس با گروه

کنند و حجم های آبی بدون حل شدن، آب جذب میمحلول

یابد. این مواد به دو شان افزایش میها چندین برابر حجم اولیهآن

ها به شوند. ابر جاذبیعی و پایه سنتزی تقسیم میدستۀ پایه طب

، دما و ترکیب pHخاطر پاسخ دادن به شرایط محیطی مانند 

ای کاربرد دارند. برای مثال حالل در کاربردهای صنعتی گسترده

داری آب و در نتیجه رهاسازی آهستۀ آب از ابر خاصیت نگه

تورم باال را های با ظرفیت های متورم شده، این ابر جاذبجاذب

دارندۀ آب در کشاورزی قابل استفاده های نگهبه عنوان سیستم

ساخته است. این خاصیت زمینۀ جدیدی نیز در جهت بارگذاری 

ها ایجاد نموده است. برای مثال سموم گیاهی در این ابر جاذب

های بارگذاری شده با سموم گیاهی، همراه با رها در ابر جاذب

-3] نیز در محیط عمل رها خواهند شدی شدن آب، سموم گیاه

ستی، غیر سمّی بودن و زیست خواصی مانند سازگاری زی [.1

های طبیعی بر پایۀ پذیری موجب استفاده از ابر جاذبتخریب

ها، نشاسته، کیتوزان، سلولز، زیست پلیمرهایی مانند پروتئین

-کاراگینان و سدیم آلژینات شده است. سلولز یکی از فراوان

ساکاریدها در طبیعت است که قیمت آن در مقایسه با پلیترین 

سایر پلیمرهای زیستی پایین بوده و کاربردهای علمی و صنعتی 

های وجود گروه [.3ها داشته است ]ی در زمینۀ هیدروژلبسیار

OH  در ساختار سلولز باعث تشکیل پیوندهای هیدروژنی درون

-میزان انحالل شود که این عاملمولکولی و بین مولکولی می

دهد. کربوکسی پذیری سلولز را کاهش میپذیری و واکنش

یکی از مشتقات سلولز است که وجود عامل ( CMC)متیل سلولز 

پذیری و کربوکسیل در ساختار آن موجب افزایش انحالل

های شود. همچنین سولفاته کردن گروهپذیری آن میواکنش

OH آب هیدروژل تهیه  پذیری و جذبباقیمانده میزان انحالل

 [.2]دهد شده را افزایش می

میزان تخلخل و رفتار جذب آب نانو کامپوزیت  بررات سیلیکا و نانوذ PVPتأثیر 

 /سیلیکاPVPآکریلیک اسید/-گرافت-کربوکسی متیل سلولز سولفاته

 حمید ذبحی  ،*داوال علی

 های پلیمری، گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تیریز، ایرانآزمایشگاه پژوهشی کامپوزیت

/سیلیکا به PVPآکریلیک اسید/-گرافت-در کار پژوهشی حاضر، هیدروژل نانوکامپوزیتی کربوکسی متیل سلولز سولفاتهچکیده:
در  ساکارید کربوکسی متیل سلولز سولفاته تهیه شد.روش گرافت پلیمریزاسیون رادیکال آزاد آکریلیک اسید روی زنجیرهای پلی

. همچنین خواص و نانوذرات سیلیکا بر تخلخل و رفتار جذب آب هیدروژل نانوکامپوزیتی بررسی شد PVPتاثیر مقدار  ادامه،
و  (FTIRریه )سنجی  مادون قرمز تبدیل فوهای طیفتهیه شده به وسیلۀ تکنیک شناسی هیدروژل نانوکامپوزیتیساختاری و ریخت

در ساختار  و نانوذرات سیلیکا PVPکه نشان دادند  FTIRاز (  شناسایی شد. نتایج حاصل SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی )
در  PVPشناسی سطحی هیدروژل نانوکامپوزیتی آشکار کرد که شرکت داشتن اند. به عالوه بررسی ریختهیدروژل شرکت کرده

 .  نوکامپوزیتی حاصل شده استهیدروژل نا خلخل درایجاد ساختاری مت ای هیدروژل موجبساختار شبکه

نانوذرات سیلیکا، هیدروژل نانوکامپوزیتی، کربوکسی متیل سلولز سولفاتههای کلیدی:واژه

:a.olad@yahoo.com   
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ها )به شایان ذکر است که هزینۀ تهیۀ باال و استحکام پایین ژل

های پایه طبیعی( موجب محدود شدن کاربرد خصوص هیدروژل

های معدنی ها شده است. افزودن ترکیبوسیع این ابر جاذب

دارند.  هاافزایی برای رفع این محدودیتارزان قیمت اثرات هم

ها و های معدنی مانند انواع رسبرای مثال وارد کردن پرکننده

ستحکام و ها در ماتریکس پلیمری موجب افزایش اسیلیکات

. همچنین استفاده از پلیمرهای غیر شودها میسفتی ابر جاذب

نیز موجب  CMCیونی خطی قابل انحالل در آب و سازگار با 

فزایش میزان جذب آب ایجاد ساختار متخلخل هیدروژل و ا

یکی از ( PVP)شود. پلی وینیل پیرولیدون هیدوژل تهیه شده می

ترین پلیمرهای زیست تخریب پذیر و زیست سازگار مناسب

 ت که بدین منظور استفاده شده است.اس

 بخش تجربی

گرم پودر کربوکسیی   1ابتدا برای تهیۀ هیدروژل نانوکامپوزیتی، 

درون یک بالون سیه دهانیۀ مجهیز    ( CMCs)متیل سلولز سولفاته 

 mlبه همزن مکانیکی، ستون رفالکس و خط گاز نیتروژن درون 

 rpmزدن مداوم با سرعت آب مقطر ریخته شد و به وسیلۀ هم 33

دقیقیه بیه صیورت محلیول      13بیه میدت    Cº03تحت دمای  333

و نانو ذرات سیلیکا  PVPهمگن درآمد. سپس مقدار معینی پودر 

ون اضافه گشت. محلول به میدت نییم سیاعت در    به محتویات بال

نگه داشیته شید تیا اکسییژن حیل       Cº03 اتمسفر نیتروژن در دمای

شدۀ درون محلول خارج شیود. سیپس مقیدار مشخصیی مونیومر      

ای کننیدۀ  خنثی شده به همیراه شیبکه   56%( AAآکریلیک اسید )

( به محتویات درون بالون افزوده MBAمتیلن بیس آکریل آمید )

گشت. در مرحلۀ بعد مقیدار مشخصیی آمونییوم پیر سیولفات بیه       

بیاال   Cº 53عنوان آغازگر به محلول قبل اضافه شد. سپس دما تیا  

ساعت برای کامل شدن پلیمریزاسییون در   0برده شده و به مدت 

هم زده شید. محصیول ژلیی     rpm 533اتمسفر نیتروژن با سرعت 

 2بیه میدت    %65از ظرف خارج شده و درون اتانول حاصل شده 

زدایییی گشییت. ژل سییفید رنییه حاصییل بییه قطعییات سییاعت آب

تیازه   %65ساعت درون اتانول  20کوچکی بریده شده و به مدت 

ساعت  20زدایی شده به مدت قرار گرفت و نهایتاً هیدروژل آب

 خشک گردید. Cº 03درون آوِن تحت دمای 

 های هیدروژل تهیه شده بررسی تورم نمونه

-های هیدروژل درون کیسهگرم از نمونه 36/3برای بررسی تورم 

لیتر آب مقطر به میلی 033های چای قرار داده شده و داخل 

های ور شدند. سپس نمونهساعت در دمای اتاق غوطه 20مدت 

های مشخصی از آب خارج شده و وزن آنها متورم شده در زمان

-سطحی آنها با استفاده از کاغذ صافی اندازهبعد از گرفتن آب 

( از رابطۀ eqS (g/g)ها )گیری شد. نسبت تورم تعادلی هیدوژل

 آید: زیر بدست می

S  (g/g) = s d
eq

d

W W

W

      

(g/g) eqS:  ،نسبت تورم تعادلیsW:  وزن هیدروژل متورم شده بر

 وزن هیدروژل خشک بر حسب گرم: dWحسب گرم و 

 بحثنتایج و 

( آورده شده 1های تهیه شده در شکل )نمونه FT-IRطیف 

در طیف نمودار  CMCهای جذبی مشخصۀ ساختار است. پیک

( به وضوح قابل مشاهده است. پیک جذبی پهن در aشکل )

، پیک در OHمربوط به ارتعاش کششی گروه  cm3033-1ناحیۀ 

 بوط به گروه متیلن، پیک در ناحیۀمر cm2633-1ناحیۀ 

1-cm1353  مربوط به پیوندβ-1و پیک گلیکوسیدی -0و 

1-cm1026 کربن -پیوند دوگانۀ کربن مربوط به ارتعاش کششی

مربوط به   cm1523-1به عالوه پیک جذبی در ناحیۀ  باشد.می

باشد. در می CMCهای کربوکسیالت موجود در ساختار گروه

قابل مشاهده است. در  CMCsهای جذبی پیک( نیز bنمودار )

کامالً ناپدید  cm3033-1در ناحیۀ  OHاین طیف پیک جذبی 

-پلی OHهای شده است که نشان دهندۀ سولفاته شدن گروه

 cm1253-1های جذبی در نواحیباشد. همچنین پیکساکارید می
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-می S=Oمربوط به ارتعاش کششی نامتقارن پیوند  cm313-1و 

مربوط به ارتعاش  cm1313-1باشد. پیک جذبی قوی در ناحیۀ 

 cm1103-1و پیک جذبی قوی در ناحیۀ  S=Oکششی متقارن 

پیک جذبی  باشد.می S-O-C مربوط به ارتعاش کششی متقارن

ساکاریدهای برخی پلی IR-FTنیز در طیف   cm523-1ناحیۀ 

در  شود که بحث در مورد آن مشکل است.سولفاته مشاهده می

به ترتیب  cm1336-1و  030، 053های جذبی ( پیکcطیف )

ای، کشش ارتعاشی متقارن و نامتقارن مربوط به تغییر شکل زاویه

Si-O-Si می( باشد. در طیفd کاهش ظهور پیک جذبی ناحیۀ )

1-cm3033  مربوط به ارتعاش کششیOH های گروهCOOH 

روی  آکریلیک اسید مؤید گرافت شدن آکریلیک اسید بر

CMCs می( باشد. در طیفeنیز عالوه بر پیک ) های جذبی قبلی

شود مشاهده می N-Cپیک جذبی مربوط به  cm1232-1در ناحیۀ 

-ای هیدروژل میر ساختار شبکهد PVPکه نشان دهندۀ شرکت 

های جذبی مشخصۀ سیلیکا ظهور ( نیز پیکf. در طیف )باشد

سیلیکا در ساختار اند که مؤید شرکت نانوذرات پیدا کرده

 باشند.نانوکامپوزیت تهیه شده می

(، هیدروژل c(، سیلیکا )b) FT-IR، CMC (a ،)CMCsطیف  -1شکل 

CMCs- گرافت- ( آکریلیک اسیدd هیدروژل ،)CMCs- گرافت- 

 آکریلیک -گرافت -CMCs (، هیدروژل e) PVPآکریلیک اسید/

 .PVP/Silica (f)اسید/

آکریلیک -گرافت-CMCsهیدروژل  SEM ریتصاو(، 2ل )شک

و هیدروژل  PVPگرافت آکریلیک اسید/ -CMCsاسید، 

/سیلیکا را PVPآکریلیک اسید/-گرافت-CMCsنانوکامپوزیت 

شود، هیدروژل دهد. همانطور که در شکل   مشاهده مینشان می

ولی با مقایسۀ سطحی متراکم و یکنواخت دارد.  شدهتهیه 

ویر هیدروژل خالص، با تص PVPهیدروژل حاوی  SEMتصاویر 

شود که میزان تخلخل هیدروژل در حضور به وضوح مشاهده می

PVP  بسیار باالست. این امر مؤید آن است که حضورPVP  در

ساختار هیدروژل، باعث ایجاد ساختار با تخلخل بیشتر در 

منجر به اصالح ریخت شناسی  PVPشود. در واقع هیدروژل می

بدین صورت که هر چه تخلخل  شود.سطحی هیدروژل می

سطحی هیدروژل افزایش یابد، میزان و سرعت نفوذ آب نیز به 

نیز  با توجه به شکلدرون هیدروژل افزایش خواهد داشت. 

لیکا به طور یکنواخت پخش یس تشود که نانو ذرامشاهده می

اند و نیز افزودن این نانو ذرات موجب کاهش  تخلخل شده شده

 است. 

 
-هیدروژل کربوکسی متیل سلولز سولفاته SEMتصاویر  -2شکل 

-آکریلیک اسید، هیدروژل کربوکسی متیل سلولز سولفاته-گرافت

و هیدروژل کربوکسی متیل سلولز   PVPآکریلیک اسید/-گرافت

 ()از چپ به راست /سیلیکاPVPآکریلیک اسید/-گرافت-سولفاته

تهیه شده، در میزان جذب هیدروژل  PVPبه منظور بررسی اثر 

روند تغییرات  تهیه شد PVPهایی با مقادیر مختلف فرموالسیون

( آورده 3در نمودار شکل ) PVPب بر حسب مقدار میزان جذ

، PVPشود، با افزایش مقدار طور که مشاهده میهمانشده است. 

یابد و پس از آن میزان جذب تعادلی هیدروژل ابتدا افزایش می

دهد. دلیل افزایش میزان جذب روند کاهشی از خود نشان می

( 1توان به سه موضوع ارتباط داد: )را می PVPتعادلی در حضور 

در طول واکنش پلیمریزاسیون به عنوان پخش  PVPهای مولکول

ای هیدروژل کنند و موجب بهبود ساختار شبکهکننده عمل می
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باعث افزایش  PVP( مشارکت زنجیرهای غیریونی 2شوند، )می

-و  –COOHو  –C=O(N)غیریونی مانند های گروه
COO–  در

منجر  PVP( انتهای آبگریز زنجیرهای 3شود و )شبکۀ پلیمری می

شوند، که این نواحی های کوچک آبگریز میبه ایجاد ناحیه

شود. میزان کاهش جذب باعث ایجاد شبکۀ پلیمری منظم می

در  PVPبه دلیل شرکت ، PVP یک گرم آب با افزایش بیشتر از

 شود.ای کردن هیدروژل میفرایند شبکه

 
های تهیه شده در مقابل درصدهای تورم تعادلی هیدروژل-9شکل 

 PVPوزنی مختلف 

تأثیر مقدار نانوذرات سیلیکا در میزان جذب تعادلی هیدروژل 

نانوکامپوزیت، با تغییر درصدهای جرمی سیلیکا نسبت به مقدار 

CMC ( مشاهده می0بررسی شد. همانطور که در شکل ) شود، با

افزایش درصد نانوذرات سیلیکا، میزان جذب تعادلی افزایش 

جرمی  %6یابد. به طوری که بیشترین میزان جذب آب در می

سیلیکا حاصل شده است. ولی بایستی توجه داشت که با افزایش 

، میزان جذب تعادلی %6درصد سیلیکا به مقادیر بیشتر از 

یل ظهور چنین رفتار هیدروژلی، یابد. دلهیدروژل کاهش می

ای کننده است. به طوری که نقش سیلیکا به عنوان عامل شبکه

یابد و منجر به ای شدن افزایش میدر مقادیر باال میزان شبکه

 شود.کاهش میزان جذب آب می

 
 بر روی سینتیک جذب هیدروژل MMTتأثیر مقدار  -4شکل 

 نتیجه گیری

آکریلیک 3گرافت-CMCsسنتز هیدروژل نانوکامپوزیتی 

ها نشان داد /سیلیکا با موفقیت انجام گرفت و بررسیPVPاسید/

ای و نانوذرات سیلیکا در ساختار شبکه PVPکه حضور 

هیدروژل موجب افزایش میزان تخلخل و افزایش میزان جذب 
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Investigation of PVP and silica nanoparticles effect on porosity and water 

absorption properties of sulfated Carboxymethyl cellulose-g-Acrylic 

acid/PVP/Silica nanocomposite hydrogels  

Ali Olad*, Hamid Zebhi 

Polymeric Composite Research Laboratory, Department of applied Chemistry, Faculty of Chemistry, 

University of Tabriz, Tabriz, Iran 

Abstract: 

In recent research, the sulfated Carboxymethyl cellulose-g-Acrylic acid/PVP/Silica 

nanocomposite hydrogel was synthesized by free radical graft polymerization of acrylic acid 

on sulfated carboxymethyl cellulose polysaccharide chains. Then, effect of PVP and silica 

nanoparticles amount on porosity and water absorption properties of hydrogels was 

investigated. Also, structural and morphological properties of synthesized hydrogel were 

investigated by FTIR and SEM analysis. Obtained results from FTIR spectroscopy showed the 

participation of PVP and silica nanoparticles in hydrogel structure. Additionally, 

morphological studies confirmed that participation of PVP in hydrogel network causes 

porosity in hydrogel structure. 

Keywords: Nanocomposite hydrogel, sulphated carboxymethyl cellulose, silica nanoparticles 
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