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 چکیده
وجود نانو ذره های خاک رس در هیدروژل ها عامل مؤثری در رسیدن به هیدروژل های ابرجاذب نانوکامپوزیتی است. حضور 

هیدروژل را نیز افزایش خواهد داد. استحکام نانو ذره های خاک رس نه تنها باعث افزایش در جذب آب می شود بلکه استحکام 

کم زیست بسپارهای هیدروژلی کاربرد آنها را در زمینه های گوناگون محدود می کند. بنابراین حضور نانوذره های خاک رس در 

ر پایه زیست بسپارهای هیدروژلی می تواند استحکام آنها را افزایش دهد. در این مقاله، هیدروژل های کامپوزیتی جدیدی ب

کیتوسان از طریق همبسپارش شبکه ای آکریلیک اسید و ایتاکونیک اسید با استفاده از نانوذره های خاک رس مانند سدیم 

مونت موریلونیت سنتز شدند. پتاسیم پرسولفات و متیلن بیس آکریل آمید به ترتیب به عنوان آغازگر و پیوند دهنده عرضی 

 درصد از سدیم 02جذب آب هیدروژل ها تعیین گردید. یک ظرفیت تورم بهینه در مقدار  بکار گرفته شدند. اثر تغییرات سرعت

(، پراکندگی FTIRمونت موریلونیت بدست آمد. همچنین ساختار هیدروژل به وسیله تکنیک های طیف سنجی مادون قرمز )

 ( تعیین شد.SEM( و میکروسکوپ پویشگر الکترونی )XRDاشعه ایکس )

 

 هیدروژل، ابرجاذب های نانوکامپوزیتی، آکریلیک اسید، ایتاکونیک اسید :کلیدی واژگان

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:elia_aga@yahoo.com
mailto:elia_aga@yahoo.com
http://www.sid.ir


 

 

 مقدمه

ها( موجود در طبیعت موفق به  هیدروکربن هعمدبه طور با استفاده از مواد آلی ) ،شر با تالش برای دستیابی به مواد جدیدب

نیتروژن و گوگرد بوده و به مواد بسپاری  ،اکسیژن ،هیدروژن ،شامل عنصر کربن بطور کلیاین مواد  .مصنوعی شدتولید مواد 

 ،کیف و چمدان ،ها بسته بندی ،ها اسباب بازی ،از جمله در ساخت وسایل خانگی ،بسپارها کاربردهای وسیعی .معروف هستند

های  الستیک ،مواد پوششی به عنوان رنگها برای حفاظت از خوردگی ،بآها و لوله های انتقال  شلنگ ،میز و صندلی ،کفش

باال در ساخت اجزایی از ماشین  به طور نسبیحتی در دماهای  زیاداتومبیل و باالخره به عنوان بسپارهای مهندسی با استحکام 

ا دارای وزن مخصوص پایین و بسپارها خواص فیزیکی و مکانیکی نسبتاً خوب و مفیدی دارند. آنهبه طور کلی  .آالت دارند

اغلب بسپارها  .بعضی از آنها شفاف بوده و می توانند جایگزین شیشه ها شوند .پایداری خوب در مقابل مواد شیمیایی هستند

عایق بودن بسپارها  .اما بسپارهای خاصی نیز وجود دارند که تا حدودی قابلیت هدایت الکتریکی دارند .عایق الکتریکی هستند

های اخیر نشان داد  ها در زنجیرهای مولکولی ارتباط دارد. اما تحقیقات انجام شده در سال ند کوواالنسی موجود بین اتمبه پیو

 ((rasekhoon.net .ها وجود دارد که امکان ایجاد خاصیت هدایت الکتریکی در امتداد محور مولکول

سمت زندگی آسان سوق داده و با رفع نیازهای ضروری سعی امروزه پیشرفت سریع علم در زمینه های گوناگون که جهان را به 

در حفظ منابع طبیعی نموده است باعث شده تا مواد مصنوعی و سنتزی اهمیت و جایگاه ویژه ای پیدا کنند. یکی از این مواد 

متوالی  که مخزن ذخیره ای کوچکی برای حفظ و نگهداری مایع حیات بشر بوده و در عصر حاضر که کم آبی و خشکسالی

 ها هستند. باعث شده تا اکثر نقاط جهان با خطر خشکی روبه رو شوند، ابرجاذب

ها موجب جذب سریع و قابل مالحظه آب در خود می شوند. تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر آنها در خاک در  ابرجاذب

دن قیمت، سهولت ساخت و مصرف، زیست شرایط کم آبی روی برخی گیاهان موفقیت آمیز بوده و این خود به دلیل مناسب بو

ها،  های پایه طبیعی شامل پروتئین تخریب پذیر و زیست سازگار بودن و همچنین طیف وسیع کاربرد آنها می باشد. ابرجاذب

ها و پلی ساکاریدها سازگاری زیادی با بدن انسان داشته و از لحاظ شیمیایی بسیار پایدارند.  پلی پپتیدها، پلی ساکوزیت

 روژل سنتز شده در این مقاله بر پایه کیتوسان است که از کیتین )نوعی پلی ساکارید( به دست آمده است.هید

 

 هیدروژل های ابرجاذب

 موادی هستند که به علت داشتن پیوندهای عرضی با قرارگرفتن در حالل مناسب خود حل نمی شوند. حال اگر این  1ژل ها

       نامیده  3و ... باشند، هیدروژل  2COONa, OH, NH،COOH ، H3SO نظیر 0ژل ها دارای گروه های عاملی آبدوست

جاذب ها نیز مواد بسپاری هستند که می توانند صدها برابر وزن خود آب و محلول های آبی را جذب کنند، اما به ابر می شوند.

م یا مدول کشسانی ژل و سفتی، استحکاها بسیار کمتر های عرضی بیشتر در هیدروژل ها، جذب آنطور معمول به دلیل پیوند

 ها بیشتر است. با این همه ابرجاذب ها از زیر گروه های مهم هیدروژل ها به حساب می آیند.متورم در آن

 

 انواع ابرجاذب

 جاذب ها بر اساس بار الکتریکی مستقر بر زنجیرهای شبکه بندی شده به چهار دسته تقسیم می شوند:ابر

                                                           
1  Gels 
2  Hydrophilic 
3  Hydrogel 
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 )آنیونی و کاتیونی(ـ  بسپارهای یونی 

 1ـ  بسپارهای آمفوتری الکتریکی یا آمفولیتی

 0ـ  بسپارهای جفت یونی یا پلی بتایین ها

 یونیـ  بسپارهای غیر 

 

بر اساس منشاء یا ساختار نیز ابرجاذب ها را به دو گروه اصلی پایه طبیعی و سنتزی تقسیم می کنند. بخش عمده ابرجاذب ها 

سنتزی و یا مصنوعی تشکیل می دهند. این گروه از تکپارهای آکریلی تشکیل می شوند که شامل را ابرجاذب های تمام 

آکریلیک اسید، نمک های سدیم و پتاسیم آن و آکریل آمید هستند. اگر مبنای ساختار طبیعی ابرجاذب ها را مالک قرار دهیم 

 می توانیم آن ها را به سه گروه تقسیم کنیم:

 )زیست بسپارهای کربوهیدراتی( 3ایه پلی ساکاریدهاابرجاذب های بر پ  ـ 

 ـ   ابرجاذب های بر پایه پروتئین ها )زیست بسپارهای پپتیدی(

 )نوکلئیک اسیدها( 4ابرجاذب های بر پایه نوکلئوتیدها  ـ 

 
از جمله  بسپارهای پایه طبیعی به چند دلیل مورد توجه بوده و در سال های اخیر مورد مطالعات طیف وسیعی از صنایع

کشاورزی شامل فضای سبز و جنگل کاری، پزشکی شامل مهندسی بافت، درمان بیماری هایی نظیر دیابت و ترک اعتیاد و 

 همچنین سیستم های هوشمند در دارورسانی نوین قرار گرفته اند.

 زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری   -

 غال سنگ به جای منابع غیر قابل تجدیداستفاده از منابع تجدید پذیر مانند نفت، گاز و ذ   -

 ارزان بودن بسپارهای تولید شده   -

 هافراوانی، تنوع و گستردگی آن   -

 (مخصوصاً بسپارهای تولید شده بر پایه پلی ساکاریدهااص ریولوژیکی بسیار جالب توجه )خو   -

 

 کیتوسان
 تاریخچه کیتوسان

اداره کننده باغ گیاهان در نانسی فرانسه کشف شد. براکونات  5هنری براکوناتتوسط  1111کیتوسان برای اولین بار در سال 

سال  022مشاهده کرد که یک ماده مشخص )کیتین( در قارچ یافت می شود که در اسید سولفوریک محلول نیست. بیش از 

 .(vanderbilt.edu) بعد کیتوسان کشف شده در شکل های متنوعی نمود پیدا کرد

                                                           
1  Polyampholytes  
2  Polybetaines 
3  Polysaccharides 
4  Nucleotides 
5  Henri Braconnot 
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 ساختار کیتوسان (1)شکل 

 
 ویژگی های کیتوسان

کیتوسان یک پلی ساکارید با وزن مولکولی باالست که از کیتین تشکیل شده است. کیتین دومین زیست بسپار از نظر فراوانی 

سلولز به شمار می رود. عالوه بر این کیتین سازنده اصلی ساختار سخت پوستان دریایی نظیر میگو، خرچنگ  در طبیعت بعد از

 و برخی باکتری ها و حشرات است.

ر گروه هیدروکسیل دارای گروه های آمین آزاد عالوه بکیتوسان از واکنش استیل زدایی کیتین به دست می آید. این بسپار 

تخریب پذیر، زیست سازگار و زیست  . کیتوسان بسپاری زیستبه تولید مشتقات مختلف از آن شوداست که می تواند منجر 

 چسبنده است که توجه زیادی را برای مقاصد درمانی با دامنه وسیعی از کاربردهای دارورسانی و ژن درمانی جلب کرده است.

گلوکزیدی به هم اتصال  β( 1-4ه وسیله پیوندهای )استیل گلوکز آمین است که ب -Nکیتوسان همبسپاری متشکل از گلوکز و 

 یافته اند.

ا بسپار شدن شبکه ای با گروه های موجود در کیتوسان واحدهای تکرار شده ای هستند که می توانند ب OHو  2NHگروه های 

 (Mahdavinia et al, 2004) ,(Dergunov et al ,2004) وینیل آبدوست هیدروژل هایی با خصوصیات جدید ایجاد کنند

.(Pourjavadi and Mahdavinia, 2006), 
در شبکه بسپاری استفاده شود که در خاک می تواند برای تهیه نانو کامپوزیت های دارای ذرات خاک کیتوسان اصالح شده با 

 .Kabiri and Zohuriaan-Mehr, 2007)) پزشکی کاربردهای گسترده ای دارد

است که باعث می شود کیتوسان به طور مثبت باردار شده و در  5/6با مقدار در حدود  apkگروه آمین در کیتوسان دارای 

و مقدار درجه استیل زدایی حل گردد. کیتوسان خالص شده  pHمحلول های اسیدی تا خنثی با یک دانسیته بار وابسته به 

تیل کیتوسان )گروه آمینو تری متیله برای کاربردهای زیست پزشکی مفید است درحالیکه کیتوسان و مشتقات آن نظیر تری م

شده( در رهایش ژن های غیرویروسی استفاده می شوند. مطالعات نشان داده که زنجیرهای کیتوسان در بین الیه های مونت 

و  2NH ،CONHمونت موریلونیت و گروه های  O-Siموریلونیت کی لیت شده و برهمکنش های شیمیایی قوی بین پیوندهای 

OH صورت می گیرد کیتوسان .(Haixia et al, 2004) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 ساختار شیمیایی کیتین( 2)شکل 
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 ساختار شیمیایی کیتوسان (3)شکل 

 

 نانوذرات

ها،  ها و نیمه هادی بر نوع فلزی، عایق نانومتر باشد. نانوذرات عالوه 122تا  1ای است که ابعاد آن در حدود یک نانوذره، ذره

ها تنها فنجان ها، و نانومیله ها، نانوکره نانو گیرند. همچنین الیه را نیز در بر می-نانوذرات ترکیبی نظیر ساختارهای هسته

 بلورها و نقاط آیند. نانوخوشه به حساب می های پایین نانوشوند. نانوذرات در اندازهاشکالی از نانوذرات در نظر گرفته می

 به عنوان حامل دارو و زیست داروییی نیز زیرمجموعه نانوذرات هستند. چنین نانوذراتی در کاربردهای هاد کوانتومی نیمه

در هایی که نانوذرات زمینه .ای به اندازه تنوع کاربردهای آنها استشوند. گوناگونی مواد نانوذرهعوامل تصویربرداری استفاده می

 کاربرد دارند، عبارتند از:آن 

، هاساینده، های سوخت و مواد منفجرهافزودنی، هاروکش، بندیبسته، کاتالیزور، های ساختاریکامپوزیت، مواد کامپوزیت

آنالیز زیستی و تشخیص ، هاکننده محافظت، دارو رسانی، پزشکی و داروسازی، هاکنندهروان، های سوختیپیل ها وباتری

 (.fa.wikipedia.org)  و غیره لوازم آرایشی، پزشکی

 

 کامپوزیت ها

به معنای ترکیب کردن، ساختن و مخلوط نمودن نشات گرفته است. کامپوزیت ها ترکیبی از  to composeاز واژه  کامپوزیت

 .(1311رحیمی،  وجدی )چند ماده مختلف اند به طوریکه اجزای آن ها به آسانی از هم قابل تشخیص باشند 

دنی طرفداران زیادی پیدا کرده است، زیرا محصول ایجاد شده، محصولی با مع-به تازگی تهیه ابرجاذب های کامپوزیتی آلی

هزینه کمتر و جذب آب باالتر است که کاربرد وسیعی در دامنه های گوناگون دارد. همچنین کامپوزیت ها مقاومت حرارتی و 

 مکانیکی باالتری نسبت به نمونه بدون کامپوزیت خود دارند.

 

 نانوکامپوزیت ها

نانوکامپوزیت ها در حقیقت همان کامپوزیت ها در مقیاس بیلیونیوم هستند که از دو فاز ماتریس یا زمینه و پرکننده یا تقویت 

 می شوند:نده ها نیز به دو دسته تقسیم کننده تشکیل شده اند. نانوکامپوزیت های براساس پرکن
 کامپوزیت های نانو لوله ای نانو  -

 نانو ذره اینانو کامپوزیت های   -
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 1نانوذرات خاک رس

به طور گسترده ای برای تهیه بسپارهای نانو کامپوزیتی خاک استفاده می شوند. آن ها به طور عمده از نانوذرات خاک رس 

کاتیونی تهیه می شوند. نمک های آمونیوم قلیایی و آمین های  0و عوامل نفوذ کنندهذرات خاک واکنش تبادل کاتیونی بین 

استفاده می شوند. به خاطر سمی بودن این نفوذ کننده ها، ذرات خاک قلیایی معموالً به عنوان نفوذ کننده برای تهیه نانو

کی نظیر ول بیولوژینمی توانند برای کاربردهای پزشکی مناسب باشند، از اینرو از یک ماکرومولک ذرات خاک صنعتینانو

بیواصالح شده به دست آمده می تواند برای تهیه کیتوسان برای اصالح نانوذرات خاک استفاده می شود. نانوذرات خاک 

  برای کاربردهای گوناگون در زمینه بیوپزشکی مورد استفاده قرار گیردخاک بسپارهای نانو کامپوزیتی دارای 
(Kabiri and Zohuriaan-Mehr, 2007). 

 

 تئوری تورم

بیشتر ابرجاذب ها ژل هایی مشتمل بر قسمت های یونی یا یونش پذیر و مواضعی فعال برای شبکه بندی می باشند. زمانیکه 

می گیرند، گسسته شده و چگالی بار الکتریکی  باال مانند آب و سیاالت آبی قراراین قسمت ها در محیطی با ثابت دی الکتریک 

 .((Finch,1996 اعث حرکت یون های متحرک سیال به داخل هیدروژل شده و تورم روی می دهدکل به وجود می آید که ب

 می توان بدین صورت بیان نمود: در تورم هیدروژل های یونی را عوامل مؤثر

 دما -الف

 افزایش دما سبب تسریع حرکت مولکول ها و در نتیجه افزایش سرعت نفوذ می گردد.

 فشار اسمزی -ب

اسمزی از اختالف غلظت یون ها بین هیدروژل متورم و فاز آبی ایجاد می شود. تنها راه رسیدن به حداقل فشار اختالف فشار 

 اسمزی، رقیق شدن چگالی بار شبکه یعنی همان تورم است.

 دافعه الکترواستاتیکی -ج

ساط در شبکه شده و جذب را دافعه الکترواستاتیکی ایجاد شده بین گروه های همنام موجود در ساختار هیدروژل باعث انب

 افزایش می دهد.

 خصلت آبدوستی -د

در هیدروژل های خنثی تنها خصلت آبدوستی گروه های عاملی و حفره هایی که در اثر شبکه ای شدن زنجیرهای بسپار 

 حاصل می شود عامل جذب آب هستند.

 

 هامؤثر بر رفتار تورمی هیدروژلعوامل 

ار تورمی هیدروژل های ابرجاذب مؤثر باشند، چه این ابرجاذب ها دارای پایه طبیعی و چه عوامل مختلفی می توانند بر رفت

 سنتزی باشند. تقسیم بندی زیر مهمترین این عوامل را نشان می دهد.

 

 

                                                           
1  Nanoclay 

2  Intercalants 
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 نوع و غلظت شبکه ساز

از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل در رفتار تورمی و استحکام ژل، نوع و غلظت شبکه ساز می باشد. حساسیت این عامل باعث 

 نوع و غلظت شبکه ساز تا کوچکترین تغییر در میزان شبکه ساز تغییرات محسوسی را در خواص تورمی ایجاد کند.  گردیده

در حقیقت میان غلظت شبکه ساز و مقدار حل و استحکام ژل نیز مؤثر باشد.  قدرت و سرعت جذب، جزء قابلمی تواند بر 

 مقادیر ثابتی هستند. Kو  nبرقرار است که در آن  (1) معادلهجذب آب هیدروژل 

 تورم=  K ]شبکه ساز[-n                          (1)معادله 

 

 نوع و غلظت آغازگر

با افزایش مقدار آغازگر تعداد زنجیرهای در حال رشد افزایش یافته و در نتیجه طول زنجیرها کاهش می یابد. این پدیده باعث 

  کاهش احتمال شبکه ای شدن زنجیرها توسط عامل شبکه ساز شده و در نتیجه میزان تورم افزایش و استحکام ژل کاهش 

 تواند بر عوامل زیر تأثیر داشته باشد: می یابد. بطور کلی نوع و غلظت آغازگر می
 ـ   جزء قابل حل

  (Kabiri et al, 2002) ـ   قدرت جذب 

 ـ   سرعت جذب

 ـ   استحکام ژل

 

 نوع و غلظت تکپار و یا تکپارها

اما در افزایش غلظت تکپار به دلیل افزایش سرعت واکنش و افزایش تعداد گروه های آبدوست، میزان تورم را افزایش می دهد، 

 مقادیر باالتر به دلیل افزایش خود شبکه ای شدن و افزایش گرانروی، میزان تورم کاهش می یابد.

 

 )دمای حمام( دمای واکنش بسپارش

با افزایش دمای واکنش سرعت جذب و استحکام ژل و جزء قابل حل کاهش یافته و در نتیجه قدرت جذب افزایش می یابد. 

 بیان می شود: (0)سپارهای ابرجاذب انعکاس می یابد به دما وابسته بوده و توسط معادله ضریب نفوذ که در سرعت جذب ب
 aD = KT / CM                                  (2)معادله 

عامل  aوزن مولکولی بسپار و  Mمشخصه ساختار بسپار،  Cدمای واکنش،  Tثابت بولتزمن،  Kضریب نفوذ،  Dکه در این رابطه 

 به کیفیت حالل است.وابسته 

 

 .Kabiri et al, 2002),) ,(Kabiri et al, 2002)( Chen et al, 1999) نوع و مقدار عامل تخلخل زا

مواد تخلخل زا باعث ایجاد حفره و کانال های به هم مرتبط در ساختار ابرجاذب می گردند که در نتیجۀ آن سرعت جذب 

 افزایش می یابد.
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 مواد اولیه
 ار رفته در سنتز هیدروژل ابرجاذب( مواد اولیه به ک1جدول )

ترکیبفرمول  وزن مولکولی شرکت شیمیایی ترکیب عالمت اختصاری   

Sigma - (C6H11NO4)n CTS 
Chitosan 

β-( 1و4 )-2-Amino-2-deoxy-D-glucose 

- 1/5×125 (1.2Ca,Na)7.0(Al,Mg,Fe)4(Si,Al)8O27(OH)4 nanoclay 
Na-MMT nanoclay powder 

(from Southern Clay Products under the trade name of Na-Cloisite) 

Merck 12/132  HO2CCH2C(=CH2)CO2H I.A 
Itaconic Acid 

(Methylene Succinic Acid) 

Merck 26/10  H2C=CHCO2H A.A Acrylic Acid 

Merck 25/62  CH3COOH Ac.A Acetic Acid 

Merck 11/154  (H2C=CHCONH)2CH2 MBA N- ́MethylenebisacrylamideوN 

Merck 31/012  K2S2O8 KPS Potassium persulfate 

Merck 991/39  NaOH NaOH Sodium Hydroxide 

Bidestan 261/46  C2H5OH EtOH Ethanol 66%  

- 253/11  H2O H2O De-ionized water. 
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 جاذب کامپوزیتیسنتز هیدروژل ابر

سنتز هیدروژل ابرجاذب کامپوزیتی طی فرایند همبسپارش محلولی با استفاده از تکپارهای آکریلیک اسید و ایتاکونیک اسید با 

متیلن  -Nꞌ،Nحجمی توسط پتاسیم پرسولفات به عنوان آغازگر حرارتی و -حجمی %1کیتوسان حل شده در استیک اسید 

 شیمیایی در حضور نانو ذرات خاک رس طی فرایند زیر انجام گرفت:بیس آکریل آمید به عنوان عامل شبکه ای کننده 

ساعت بر  04میلی لیتر آب مقطر دیونیزه شده اضافه کرده و اجازه می دهیم تا برای  32گرم از نانوذرات خاک را به  5/1مقدار 

 روی همزن مغناطیس به خوبی مخلوط شود.

میلی لیتری  052حجمی داخل یک بالن دو دهانه -حجمی %1استیک اسید میلی لیتر محلول  42گرم کیتوسان در  5/1مقدار 

درجه سانتیگراد ثابت نگهداشته شده  12بر روی همزن مغناطیسی حل می شود. این بالن در یک حمام آبی که دمای آن در 

گرم به بالن اضافه  (22/2-62/2قرار گرفته و به یک مبرد متصل می گردد. یک ساعت بعد مقدار مشخصی از نانوذرات خاک )

میلی مول حل شده  11/1گرم معادل  3/2شده و دوباره یک ساعت به آن زمان می دهیم. محلول آغازگر پتاسیم پر سولفات )

میلی مول حل  91/2گرم معادل  15/2میلی لیتر آب مقطر دیونیزه شده( و محلول شبکه ساز متیلن بیس آکریل آمید ) 1در 

گرم تکپار ایتاکونیک  11/2دقیقه مقدار  12قطر دیونیزه شده( به بالن اضافه می شود. بعد از گذشت میلی لیتر آب م 1شده در 

مول بر لیتر( به بالن اضافه می گردد. کامل شدن واکنش  114/2گرم تکپار آکریلیک اسید ) 00/1مول بر لیتر( و  226/2اسید )

 دقیقه می باشد. 4دن کمتر از دقیقه به طول می انجامد درحالیکه نقطه ژل ش 92در حدود 

خنثی سازی می گردد. در این  %12( به میزان N1هیدروژل سفید تا شیری رنگ تشکیل شده به وسیله سدیم هیدروکسید )

 می رسد. 5-5/5به مقدار  pHحالت 

   نول قرار داده میلی لیتر اتا 022ساعت در  0به منظور حذف ناخالصی ها و مواد واکنش نکرده احتمالی، هیدروژل به مدت 

میلی لیتر  022ساعت در  04سانتیمتر( بریده شده و به مدت  5/2می شود. سپس هیدروژل با قیچی به قطعات کوچک )حدود 

 اتانول تازه قرار داده می شود تا به خوبی آبگیری شود.

انتیگراد به منظور خشک درجه س 62ساعت داخل آون با دمای  6به مدت  11بعد از گذشت این زمان هیدروژل در یک پلیت

  بندی  10شدن کامل قرار می گیرد. کامپوزیت خشک شده توسط هاون ساییده و به وسیله الک های درجه بندی شده مش

 می گردد. ذرات مش بندی شده برای انجام آزمایشات بعدی در مکانی به دور از رطوبت و نور نگهداری می شوند.

 

 مکانیسم سنتز ابرجاذب

در مکانیسم همبسپارش پیوندی ابتدا آغازگر گرمایی )پتاسیم پرسولفات( به علت حساسیت به دما تجزیه شده و تولید 

آنیون سولفات می کند. در مرحله بعد این رادیکال به هیدروژن موجود در گروه های عاملی قرار گرفته روی زنجیرهای -رادیکال

نظر را تشکیل دهد. این رادیکال ها تکپارهای آکریلیک اسید و ایتاکونیک اسید  کیتوسان حمله می کند تا رادیکال های مورد

را بر روی کیتوسان پیوند می زنند و در نهایت پیوندهای عرضی بین زنجیرهای کیتوسان توسط متیلن بیس آکریالمید و نانو 

ی متفاوت دیگری از زنجیر بسپار ذرات خاک تشکیل و شبکه سه بعدی حاصل می گردد. ذرات خاک می توانند در مکان ها

 مکانیسم مربوطه را نشان می دهد. (4)حاصل پیوندهای شیمیایی را تشکیل دهند. شکل 

                                                           
11   Plate 

12   Mesh 
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 آوردن هیدروژل ابرجاذب بهینه دستبررسی اثر عوامل مختلف بر میزان جذب برای ب
 بررسی اثر مقدار شبکه ساز

افزایش مقدار شبکه ساز باعث افزایش شبکه ای شدن و کاهش فضاهای خالی در دسترس برای نفوذ مولکول های حالل شده و 

جذب را کاهش می دهد. همچنین کاهش بیش از حد غلظت شبکه ساز باعث می شود که با وجود داشتن تورم باال کشسانی و 

نشان داده شده  (1) نموداری این اثر در مورد هیدروژل سنتز شده در استحکام شبکه به طور محسوسی کاهش پیدا کند. بررس

 به دست آمده است. MBAمول بر لیتر( از  221/2گرم ) 25/2است. بیشینه تورم هیدروژل در مقدار 
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 شرایط سنتز:که ساز بر میزان جذب آب هیدروژل. اثر مقدار شب (1نمودار )

 خنثی سازی C◦00 ،00%، دما AA 085/0به  IAنسبت مولی  ،KPS ،Ac.A 1% v/vمول بر لیتر  CTS ،000/0گرم  5/0

 

 ایتاکونیک اسید به آکریلیک اسید بررسی اثر نسبت وزنی

تغییر کرده است. افزایش اولیه در میزان  041/2تا  250/2در این بررسی نسبت مولی ایتاکونیک اسید به آکریلیک اسید از 

جذب آب توسط هیدروژل ناشی از دسترس پذیری بیشتر مولکول های تکپار در مجاورت زنجیرهای در حال رشد موجود بر 

اکونیک اسید آبدوستی هیدروژل را افزایش می دهد. درحالیکه افزایش روی رادیکال های کیتوسان است. افزایش غلظت ایت

بیش از حد آن به علت افزایش احتمالی هم بسپارش ایتاکونیک اسید و آکریلیک اسید، افزایش گرانروی محیط واکنش و 

ل زنجیر و کاهش افزایش احتمال وقوع واکنش های انتقال زنجیر به تکپار باعث اتمام واکنش های همبسپارش و کاهش طو

بیشینه تورم هیدروژل در نقطه ای به دست آمد که نسبت مولی  (0نمودار )جرم مولکولی هیدروژل می شود. مطابق با 

 بود. 041/2ایتاکونیک اسید به آکریلیک اسید برابر با 
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 اثرنسبت مولی تکپارها بر میزان جذب آب هیدروژل. شرایط سنتز: (2نمودار )

 خنثی سازی C◦00 ،00%دما ، MBA ،Ac.A 1% v/vمول بر لیتر  KPS ،008/0مول بر لیتر  CTS ،000/0گرم  5/0
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 بررسی اثر مقدار آغازگر

مول بر  2111/2تا  2231/2گرم ) 10/2گرم تا  24/2برای بررسی اثر مقدار آغازگر بر میزان تورم هیدروژل، مقدار آغازگر از 

شد، با افزایش مقدار آغازگر، تعداد زنجیرهای در حال رشد به علت افزایش تعداد  اشارهلیتر( تغییر داده شد. همانطور که 

رادیکال ها افزایش یافته و میزان تورم برخالف استحکام افزایش می یابد. از طرفی کاهش جذب در مقدار آغازگر مصرف شده 

برخورد زنجیرهای رادیکال یا همان خود شبکه ای  بیشتر از مقدار بیشینه تورم، به علت افزایش درصد شبکه ای شدن از طریق

شدن است. عالوه بر این تخریب زنجیرهای کیتوسان در حضور رادیکال آنیون سولفات حاصل از تجزیه گرمایی پتاسیم 

 به دست KPSمول بر لیتر( از  2290/2گرم ) 12/2بیشینه تورم هیدروژل در  (3نمودار )پرسولفات صورت می گیرد. مطابق با 

 آمده است.
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 اثر مقدار آغازگر بر میزان جذب آب هیدروژل. شرایط سنتز: (3نمودار )

 خنثی ساز C◦00 ،00%، دما AA 052/0به  IAنسبت مولی  ،MBA ،Ac.A 1% v/vمول بر لیتر  CTS ،008/0گرم  5/0

 

 بررسی اثر دمای واکنش

 62اثر تغییرات دمای واکنش بر میزان جذب ابرجاذب نشان داده شده است. با بررسی تغییرات دما در محدوده  (4نمودار )در 

درجه سانتیگراد این نتیجه حاصل شد که افزایش دما باعث تبدیل آسان آغازگر به رادیکال آنیون سولفات و در نتیجه  12تا 

نرژی مراکز رادیکالی و سرعت نفوذ تکپارها به داخل رادیکال های افزایش بسپارش می شود. این عمل به همراه افزایش ا

  کیتوسان صورت می گیرد. با افزایش بیش از حد دمای واکنش به دلیل کاهش جرم مولکولی هیدروژل حاصل، افزایش 

    آزاد اولیه واکنش واکنش های پایانی و انتقال زنجیر و همراه با آن تخریب آغازگر به اکسیژن مولکولی که با رادیکال های 

 می دهد، میزان تورم کاهش پیدا می کند.

همچنین نتیجه تجربی به دست آمده از این بررسی نشان داد که با افزایش دما رنگ هیدروژل به دست آمده به سمت زرد 

تیگراد که بیشینه درجه سان 12متمایل خواهد بود درحالیکه در دماهای پائین تر این رنگ به سفید نزدیکتر است. در دمای 

 دمای بررسی شده بود، راندمان هیدروژل حاصل به طور محسوسی کاهش پیدا کرد.
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 اثر دما بر میزان جذب آب هیدروژل. شرایط سنتز: (4نمودار )

 ،MBA ،Ac.A 1% v/vمیلی مول بر لیتر  KPS ،008/0میلی مول بر لیتر  CTS ،000/0گرم  5/0

 خنثی سازی AA 052/0 ،00%به  IAنسبت مولی 

 

 ررسی اثر مقدار نانو ذرات خاک رسب

درصد وزنی کیتوسان( در شرایطی که بررسی سایر  42( گرم )معادل صفر تا 22/2-62/2مقادیر متفاوتی از نانو ذرات خاک )

ذب در مقدار نانو ذرات واکنشگرها ما را به بیشترین میزان جذب رساند به منظور تولید کامپوزیت به پایه اضافه شد. بیشینه ج

 مشاهده شد. g/g 112( به میزان %02گرم )معادل  32/2خاک 

اثر نانو ذرات خاک مشابه عامل شبکه ساز است. در ابتدا با افزایش مقدار نانو ذرات خاک گروه های آبدوست موجود در شبکه 

مونت موریلونیت به علت داشتن یون های  بسپار افزایش پیدا کرده و باعث افزایش جذب در هیدروژل ها می شود. همچنین

ذرات االتر از مقدار بیشینه جذب، نانومختلف در محیط آبی باعث باالرفتن فشار اسمزی و در نتیجه افزایش جذب می شود. در ب

در  مونت موریلونیت به عنوان پیوند دهنده عرضی عمل کرده و باعث ایجاد پیوندهایی در زنجیر می شوند که نتیجه آن کاهش

 را نشان می دهد. اثر مقدار نانوذرات خاک بر میزان جذب آب هیدروژل (5نمودار ) تورم خواهد بود.
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 اثر مقدار نانوذرات خاک بر میزان جذب آب هیدروژل. شرایط سنتز: (5نمودار )

 ،MBA ،Ac.A 1% v/vمیلی مول بر لیتر  KPS ،008/0میلی مول بر لیتر  CTS ،000/0گرم  5/0

 خنثی سازی C◦00 ،00%، دما AA 052/0به  IAنسبت مولی 
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 شناسایی هیدروژل

 FTIRبررسی نتایج طیف سنجی 

کیتوسان، نانو  FTIRطیف  (5)برای بررسی و شناسایی ساختار محصول مورد بررسی قرار گرفت. شکل  FTIRطیف سنجی 

پیک هایی در نواحی  ذرات خاککلی، هیدروژل بهینه و هیدروژل کامپوزیت بهینه سنتز شده را نشان می دهد. در طیف نانو 
1-Cm 3634 ،3441 ،1210  مشاهده می شود که به ترتیب مربوط به ارتعاش کششی گروه هیدوکسیل خاک، آب آزاد،  199و

 1421و  Cm 1621-1در طیف هیدروژل کامپوزیت سنتز شده دو پیک در نواحی می باشند.  O-Alو  O-Siپیوندهای 

و  Cm 3634-1مشاهده می شود که به ترتیب مربوط به ارتعاش کششی نامتقارن و متقارن گروه کربوکسیالت است. پیک های 

است به دلیل پیوندهای شیمیایی ایجاد شده بین خاک و  نانوذرات خاککه مربوط به گروه هیدروکسیل موجود در  3441

 هیدروژل حذف شده است.

در مقایسه طیف هیدروژل بهینه و هیدروژل کامپوزیت بهینه به این نتیجه می رسیم که عالوه بر جابجایی گروه ها به سمت 

 اعداد با طول موج کمتر شدت پیک ها نیز کاهش پیدا کرده است.

مربوط به ارتعاش کششی گروه هیدروکسیل و آمین نوع اول است که  Cm 3435-1به کیتوسان پیک  همچنین در طیف مربوط

مربوط به گروه اتری و  Cm 1210-1مربوط به ارتعاش خمشی گروه آمینی، پیک  Cm 1591-1با هم پوشیده شده اند. پیک 

 (.1316، موثق) است N-Cمربوط به ارتعاش کششی پیوند  Cm 1401-1پیک 

 

 
 

 FTIR طیف سنجی ( 5)شکل

 رس می باشند خاک نانوذرات ومربوط به هیدروژل بهینه، هیدروژل کامپوزیت بهینه، کیتوسان،  ها به ترتیب از باال به پائین پیک
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 (XRDبررسی پراکندگی اشعه ایکس )

به صفحه فلزی برخورد کنند. وقتی که پرتو ایکس زمانی به وجود می آید که الکترون های پر انرژی در لوله های پرتو کاتدی 

پرتوهای ایکس بر روی نمونه بسپار به شکل صفحه یا استوانه متمرکز شده باشند دو نوع پراکندگی اتفاق می افتد. اگر نمونه به 

صورت بلوری باشد پرتوهای ایکس به صورت همدوس می شوند. یعنی هیچ وقت تغییری در طول موج یا فاز بین پرتوهای 

پرتو ایکس بکار می رود. اگر نمونه مرفولوژی  13پراکندگی همدوس به طور معمول برای پراش ده پراکنده شده وجود ندارد.تابی

)ریخت( غیر همگن )نیم بلوری( داشته باشد پراکندگی به صورت غیر همدوس است. در این صورت در طول موج و فاز 

 .(1315 استیونز،) تغییراتی به وجود می آید

 0-6پراکندگی اشعه ایکس را در مورد نمونه هیدروژل کامپوزیت نشان می دهد. پیک مشاهده شده در محدوده تتای  (6)شکل 

 حضور نانوذرات خاک را تأیید می کند.

               
 

 (XRDپراکندگی اشعه ایکس )  (0شکل )

 

 (SEMبررسی نتایج عکسبرداری توسط میکروسکوپ پویشگر الکترونی )

در این روش پرتو ظریف اولیه الکترون در سرتاسر سطح نمونه همزمان توسط پرتو در لوله پرتو کاتد به سرعت پویش می شود. 

الکترون های پخش شده برای ایجاد یک پیک که پرتو را در لوله پرتو تصحیح می کند استفاده می شوند. در نتیجه یک تصویر 

برای مطالعه مورفولوژی )ریخت شناسی( استفاده می شود. سطح  SEMشود. از  با عمق زیاد به صورت سه بعدی حاصل می

 فراهم می کند A122نمونه دارای محدودیت است اما اطالعات مفیدی برای توپولوژی سطح با قدرت تفکیکی در حدود 
(Kabiri et al, 2002). 

از ساختار هیدروژل باعث ایجاد حفرات در آن هیدروژل کامپوزیت بهینه می باشد. آب خارج شده  SEMمربوط به  (1)شکل 

ر متخلخل هیدروژل با می شود. واضح است که با افزایش تعداد و اندازه حفرات میزان جذب نیز افزایش پیدا خواهد کرد. ساختا

 مورد تأیید است. توجه به شکلبزرگنمایی های متفاوت با 
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 تصاویر میکروسکوپ پویشگر الکترونی (0)شکل 
 

 بحث و نتیجه گیری

افزایش در مقادیر به کار رفته از آغازگر، شبکه ساز، نانوذرات خاک ، دمای واکنش و نسبت وزنی ایتاکونیک به آکریلیک اسید 

همه منجر به افزایش میزان جذب آب توسط هیدروژل سنتز شده می شوند تا جائیکه به میزان بیشینه جذب می رسیم. از این 

ث افزایش جذب آب نمی شوند بلکه با رشد نزولی میزان جذب مواجه هستیم. توضیح در نقطه افزایش این مقادیر نه تنها باع

خاک رس نه  ذراتحضور نانو مورد این روند در هر بخش آورده شده است. آنچه در اینجا حائز اهمیت است این نکته است که 

هد داد. استحکام کم زیست بسپارهای تنها باعث افزایش در جذب آب می شود بلکه استحکام هیدروژل را نیز افزایش خوا

خاک در زیست بسپارهای هیدروژلی ات زمینه های گوناگون محدود می کند. بنابراین حضور نانوذر هیدروژلی کاربرد آنها را در 

 بهداشتی، کشاورزی، پزشکیاین ترکیبات در زمینه های گوناگون  کاربردمی تواند با افزایش استحکام هیدروژل موجب افزایش 

 شود.و غیره 
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