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چکيده
در این تحقیق ،هیدروژل نانولوله کربنی مغناطیسی شده بر پایه پلی ((-2دی متیل آمینو اتیل) متاکریالت) پیوند زده شده بر روی پلیمر زیستسازگار
سنتز شد .هم زمان با پیوند تکپارهای (-2دی متیل آمینو¬اتیل)¬متاکریالت بر روی اسکلت سدیم آلژینات ،اتصاالت عرضی نیز ایجاد میشوند .در
واکنش مذکور ،متیلنبیسآکریلآمید ( )MBAبه عنوان شبکهساز و آمونیوم پرسولفات ( )APSبه عنوان آغازگر گرمایی عمل میکنند .عوامل موثر بر
میزان جذب آب به روش سیستماتیک بهینهسازی شدند تا ابرجاذبی با باالترین ظرفیت تورمی به دست آید .همچنین میزان جذب آب در محیطهای
مختلف مانند محلولهای نمکی متفاوت و محلول آبی با  pHها و دماهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفت .نمونه سنتز شده با استفاده از طیفسنج
مادون قرمز ( ،)FT-IRمیکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،)FESEMمیکروسکوپ الکترونی عبوری ( ،)TEMگرماوزنسنجی ( )TGAو مغناطیس سنج
نمونه مرتعش ( )VSMمورد ارزیابی و شناسایی قرار گرفت.
کلمات کلیدی :هیدروژل ،نانوکامپوزیت ،سدیم آلژینات ،نانولوله کربنی چند دیواره مغناطیسی-2( ،دی متیل آمینو اتیل) متاکریالت

 -1مقدمه
هيدروژلهای ابرجاذب ،پليمرهایی با شبکه سه بعدی هستند که به دليل داشتن گروههای عاملی آب دوست در ساختار خود،
قابليت جذب و نگهداری آب و محلولهای آبی را حتی زیر فشار دارند .اتصالهای عرضی ،عامل شبکهای شدن هيدروژلها
هستند که سبب میشوند این دسته از پليمرها در محيطهای آبی ،حين جذب آب ،متورم شده ولی حل نشوند [1و.]2
هيدروژلها به دليل خاصيت ترشوندگی بسيار خوب ،رفتار االستيکی باال و زیستسازگاری مناسب نسبت به سایر پليمرها
شباهت خوبی با بافتهای طبيعی بدن دارند.
هيدروژلها به دو گروه عمده پایه طبيعی و سنتزی دسته بندی می شوند .در انواع پایه طبيعی از پليمرهای طبيعی هم چون
پلیساکاریدها مانند کيتوسان ،آلژینات ،نشاسته ،سلولوز و مشتقات آن یا پروتئينها نظير ژالتين و کالژن استفاده میشود [-7
.]3
* .نويسنده مسئوول :استاد دانشگاه پیام نور ،مرکز تهران شرق ،دانشکده شیمی ،گروه شیمی آلی
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از مهم ترین مزایای هيدروژلهای پایه طبيعی نسبت به پایه سنتزی ،زیستتخریبپذیری این مواد است .هيدروژلها به دليل
داشتن خواص منحصر به فرد ،قابليت کاربرد در زمينههای مختلف از قبيل کشاورزی ،پزشکی ،رهایش کنترل شده دارو ،صنایع
آرایشی و بهداشتی و فراوری پسابهای صنعتی را دارند .هيدروژلهای ابرجاذب به ویژه انواع پایه طبيعی ،با وجود داشتن
قابليت زیاد جذب آب و سيالهای آبی ،از لحاظ خواص فيزیکی هم چون استحکام مکانيکی و گرمایی ضعيف هستند .از اینرو ،
در سالهای اخير پژوهشهایی برای بهبود این خواص انجام شده است که از آن جمله میتوان به افزایش انواع خاکهای رس،
نانولوله کربنی و همچنين اکسيدهای فلزات واسطه ،فسفاتهای فلزی یا سيليکاتها در ساختار هيدروژل اشاره کرد [.]8-12
به این ترتيب ،کامپوزیتهای هيدروژل به عنوان نسل جدیدی از هيدروژل های ابرجاذب توليد شدند .در مواد کامپوزیتی،
حداقل دو فاز مجزا وجود دارد که برای توليد ماده جدیدی با خواص متفاوت نسبت به هر یک از اجزای به کار رفته در تشکيل
آن با یک دیگر ترکيب میشوند .در این ميان ،نانوکامپوزیتهای پليمری شامل یک ماتریس پليمری و افزودنیهایی با حداقل
یک بعد نانومتری هستند .الياف و نانولوله کربن از جمله افزودنیهای یک بعدی ،انواع نانوذرات خاک رس و گرافيت از
افزودنیهای دو بعدی و نانوذرات کروی از افزودنیهای سه بعدی اند .نانولولههای کربن به دليل ساختار ،شکل ،خواص فيزیکی
شيميایی و قابليت تغيير شکل بدون تخریب ،قابليت زیادی در تهيه نانوکامپوزیتهای پليمری دارند [.]13
پلیساکاریدها از متداولترین مواد در تهيه هيدروژلهای پایه طبيعی هستند .آلژینات یک نام عمومی است که به مجموعهای از
پليمرهای پلیساکاریدی طبيعی و غيرشاخهدار گفته میشود .آلژینات از دیواره سلولی انواعی از جلبکهای قهوهای از قبيل
ماکروسيتيز پریفرا ( ،)Macrocystis pyriferaالميناریا هایپربوریا ) )Laminaria hyperboreaو آسکوفيلوم نودوزوم

(nodosum

 )Ascophyllumجداسازی میشود [ .]14آلژینات سدیم ماده ای بی بو و بی مزه به صورت پودر سفيد تا قهوهای مایل به زرد
میباشد .این ماده یک همسپار خطی از مونومرهای  -Dمانورونيک اسيد ) (Mو -Lگلورونيک اسيد ( )Gاست.

شکل -1ساختار مولکولی سدیم آلژینات
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در این پژوهش ،ابتدا نانولوله کربنی چند دیواره مغناطيسی و سپس هيدروژل نانوکامپوزیت  1MMWCNT/Hydrogelبر پایه
پلی ((-2دی متيل آمينو) اتيل متاآکریالت) پيوندزده شده روی سدیم آلژینات به روش گرمایی سنتز شده و رفتار تورمی
هيدروژل مذکور در محيطهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.
 -2بخش تجربی
 -2-1مواد مورد استفاده
سدیم آلژینات (-2( ،)NaAlgدی متيل آمينو اتيل) متاآکریالت ) ،(DMAآمونيوم پرسولفات ) (APSو متيلنبيسآکریلآميد
) ،(MBAاز شرکت مرک آلمان تهيه شدهاند .آهن ) (IIIکلرید هگزا هيدرات و آهن ) (IIکلرید تترا هيدرات از شرکت مرک و
نانولوله کربنی چند دیواره ( )MWCNTاز شرکت  US Research Nanomaterials, Inc.مورد استفاده قرار گرفته است .برای
تهيه و اندازهگيری مقدار جذب نانوکامپوزیت  MMWCNT/Hydrogelاز آب دو بار تقطير استفاده شده است.
 -2-2آناليزهاي دستگاهي
برای تهيه طيفهای زیرقرمز نمونهها ،از دستگاه  Jasco 4200 FT-IRدر بستر قرص پتاسيم برميد و به منظور بررسی غلظت از
دستگاه  Shimadzu UV-visible 1650 PCاستفاده شده است .آزمایشهای تجزیه گرمایی ( )TGAدر جو نيتروژن ،توسط
دستگاه  PyrisDiamand TG/ DTAانجام شده است .برای مطالعه ریختشناسی سطوح ابرجاذبها از تصاویر ميکروسکوپ
الکترونی روبشی ( )FESEMمدل TESCAN, MIRA IIIاستفاده شده است .برای بهدست آوردن اندازه ذرات از تصاویر
ميکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMمدل  EM 208Sاستفاده شد .برای بررسی رفتار مغناطيسی از دستگاه مغناطيس سنج
نمونه مرتعش ( )VSMمدل  Weistronاستفاده شده است .برای تعيين  pHجهت بررسی رفتار نمونهها در pHهای مختلف از
دستگاه  pHمتر مدل  Company AZاستفاده شده است.
 -2-3سنتز نانو لوله کربني چند ديواره مغناطيسي ()MMWCNT
در یک بالن مجهز به ورودی و خروجی گاز نيتروژن ،مقدار  3/5گرم آهن ) (IIIکلرید هگزا هيدرات و  1/2گرم آهن ) (IIکلرید
تترا هيدرات در آب مقطر حل و دمای محلول روی  70درجه سانتیگراد تنظيم شد .سپس یک گرم نانو لوله کربنی چند
دیواره را که در  10ميلیليتر آب مقطر همگن شده بود ،به محلول فوق اضافه شد .سپس  8ميلیليتر محلول آمونياک اضافه
شده و یک ساعت در دمای  70درجه سانتیگراد و تحت اتمسفر نيتروژن رفالکس شد .سپس محلول را با کمک آهن ربا صاف
کرده و با آب مقطر شسته و به مدت  72ساعت در آون در دمای  70درجه سلسيوس قرار گرفت تا خشک شد [15و .]16

1- Magnetic Multi Walled Carbon Nanotube Hydrogel
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 -2-4سنتز هيدروژل نانوکامپوزيت نانولوله چند ديواره مغناطيسي
در این مرحله ،از  APSبهعنوان آغازگر و از  DMAبه عنوان مونومر استفاده شده است .از  MBAبهعنوان شبکهساز و از سدیم
آلژینات به عنوان بيوپليمر طبيعی پلی ساکاریدی برای سنتز نانوکامپوزیت  MMWCNT/Hydrogelاستفاده شد .مقدار یک
گرم سدیم آلژینات درون بشر  250ميلیليتری ریخته و  70ميلیليتر آب مقطر با دمای  70درجه سانتیگراد به آن اضافه شد.
بشر درون حمام آب گرم ،با دمای  70درجه سانتیگراد قرار گرفت و توسط همزن مکانيکی با سرعت  600دور بر دقيقه به
مدت  10دقيقه مخلوط شد تا کامال حل شود .بعد از گذشت این مدت0/05 ،گرم از  MMWCNTبه بشر حاوی سدیم آلژینات
اضافه شده و  20دقيقه توسط همزن مکانيکی مخلوط شدند MBA .و  ،DMAبعد این زمان اضافه میشوند و پنج دقيقه دیگر
مخلوط به هم می خورد .در نهایت بعد از همگن شدن APS ،را اضافه کرده و بعد از گذشت نيم ساعت ،بشر را از حمام بيرون
آورده تا دمای بشر به دمای محيط برسد .نانوکامپوزیت  MMWCNT/Hydrogelبا اتانول آبگيری شد و پس از گذشت 24
ساعت ،ژل را صاف نموده و در آون خالء قرار گرفت تا بهطور کامل خشک شود .سپس ژل خشک با آسياب به پودر تبدیل و از
الک مش شماره  60برای تعيين ميزان تورم رد شد [.]17
 -5-2اندازهگيري ظرفيت تورم
جهت بررسی مقدار جذب آب هيدروژل نانو کامپوزیت ،از روش کيسه چای استفاده شد .مقداری از نمونه ،که معموالً 0/02
گرم از هيدروژل است ،در توری پارچهای شبيه کيسه چای قرار گرفت و در مقدار  200ميلیليتر آب یا محلول آبی غوطهور
شد .پس از تورم هيدروژل در توری ،کيسه را آویزان کرده تا آب اضافی آن خارج شود .مقدار تورم تعادلی با معادله ()1
محاسبه میشود .در این معادله  W2وزن هيدروژل متورم شده و  W1وزن هيدروژل خشک است.
W2  W1
W1

معادله () 1

ES ( g / g ) 

 -6-2بررسي رفتار هوشمندانه هيدروژل نانوکامپوزيت
برای بررسی اثر قدرت اسيدی محيط بر روی ميزان تورم نانوکامپوزیت در آب ،محلولهای آبی با  pHهای مختلف در
محدودهی  2تا  13تهيه شدند .سپس جذب آب در هر یک از این محلولها بعد از سه ساعت مورد اندازهگيری قرار گرفت.
 -7-2بررسي اثر دما بر روي جذب هيدروژل نانوکامپوزيت
برای بررسی اثر دما بر مقدار جذب آب هيدروژل ،مقدار  0/02گرم از هيدروژل نانوکامپوزیت درون توری کيسه چای ریخته
شد و در بشری محتوی  200ميلی ليتر آب مقطر که در حمام با دمای مورد نظر است ،قرار داده شد و جذب آب بعد از سه
ساعت بررسی شد.
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 -8-2بررسي رفتار تورم هيدروژل نانوکامپوزيت در محلولهاي نمکي
برای بررسی تغييرات مقدار جذب آب در محيطهای با غلظتهای مختلف نمک ،محلولهایی از نمکهای یک ظرفيتی مانند
 NaClو  ،KClدوظرفيتی مانند  CaCl2و سه ظرفيتی مانند  AlCl3تهيه شد .سپس مقدار جذب هيدروژل در آنها بعد از سه
ساعت بررسی شد.
 -9-2بررسي رفتار برگشت پذيري هيدروژل نانوکامپوزيت ()on-off

برای بررسی رفتار برگشتپذیری هيدروژل نانوکامپوزیت ،ميزان تورم آن را در  pHبا باالترین ميزان جذب و همچنين  pHبا
کمترین جذب ،در فواصل زمانی مشخص اندازهگيری شد.
 -3نتيجهها و بحث
 -1-3سنتز نانو لوله کربني چند ديواره مغناطيسي ()MMWCNT
مخلوطی از نمکهای دوظرفيتی و سه ظرفيتی آهن در یک محيط آبی از طریق فرآیند همرسوبی به توليد اکسيد آهن

Fe3O4

منجر میشوند .نانولوله کربنی که مطابق واکنش ذیل مغناطيسی میشود ،در مجاورت ميدان حاصل از آهنربا ،خاصيت
مغناطيسی از خود نشان میدهد که خود ناشی از مگنتيت  Fe3O4سنتز شده بر روی نانولولههای کربنی است .به دليل حساس
بودن مگنتيت به اکسيژن ،سنتز مذکور تحت اتمسفر گاز محافظت کنندهی نيتروژن انجام گيرد .حبابهای گاز نيتروژن در
محلول نه تنها موجب جلوگيری از اکسيداسيون مگنتيت میگردد ،بلکه کاهش اندازه ذرات را نيز درپی دارد.
MWCNT
MMWCNT

Fe3+/Fe2+

0

NH4OH, 70 C

 -1-3سنتز هيدروژل نانوکامپوزيت حاوي نانولوله چند ديواره مغناطيسي
مکانيسم پيشنهادی برای سنتز هيدروژل در این پژوهش در شکل 2آورده شده است .در اینجا آمونيوم پرسولفات ()APS
بهعنوان آغازگر ،تحت تأثير حرارت تجزیه میگردد و آنيون رادیکالهای سولفات را توليد میکند .آنيون رادیکال سولفات به
گروههای هيدروژن کربن آنومری یا هيدروکسيل موجود در پلی ساکارید سدیم آلژینات حمله میکند و پيوند  C-Hیا

O-H

زنجير پلیساکارید به منظور توليد رادیکال شکسته میشود .سيستم اکسایش و کاهش پرسولفات -ساکارید ،سبب ایجاد
واکنش پليمریزاسيون با آغازگر ماکرورادیکالی میگردد که طی آن مونومر (-2دی متيل آمينو) اتيل متاآکریالت ( )DMAبه
پلی((-2دی متيل آمينو) اتيل متاآکریالت) ( )PDMAتبدیل میشود و همزمان به زنجير پلیساکارید پيوند میخورد .در حضور
عامل شبکهساز متيلن بيس آکریل آميد ( ،)MBAاتصاالت عرضی در ساختار کوپليمر سدیم آلژینات -پلی((-2دی متيل آمينو)
اتيل متاآکریالت) ایجاد شده و هيدروژل ابرجاذب نانوکامپوزیت  MMWCNT/Hydrogelساخته میشود.

13

سنتز و شناسايي هيدروژل نانوکامپوزيت حاوي نانولوله کربني چند ديواره مغناطيسي بر پايه ...

رضا نژاد بردجي و همکاران

شکل  -2مکانیسم پیشنهادی سنتز نانوکامپوزیت MMWCNT/Hydrogel

 -2-3بهينه سازي هيدروژل نانوکامپوزيت نانولوله چند ديواره مغناطيسي
برای دستيابی به محصولی با بهترین کيفيت در شرایط آزمایشگاهی ،طی سه مرحله و در مرحله اول مقادیر مونومر (-2دی
متيل آمينو) اتيل متاآکریالت ،مرحله دوم مقدار شبکه ساز متيلنبيسآکریلآميد و در مرحله سوم مقدار آغازگر یعنی آمونيوم
پرسولفات تغيير یافت.
شکل ( 3الف) نشان میدهد که افزایش مونومر تا  4ميلی ليتر به مخلوط واکنش ،میتواند مقدار جذب آب را افزایش دهد .با
افزایش مقدار مونومر ،به دليل افزایش گروههای عاملی آبدوست در سيستم هيدروژل ،به طور مستقيم باعث افزایش مقدار
جذب آب میشود .کاهش مقدار جذب بعد از این مقدار را نيز میتوان به افزایش احتمال جوربسپار مونومر ،افزایش گرانروی
محيط واکنش و کند شدن حرکت رادیکالهای آزاد و مولکولهای  DMAمربوط دانست [.]18
برای بررسی اثر شبکه ساز ،همان طور که در شکل ( 3ب) مشاهده میشود ،در مقادیر کم شبکه ساز (مقدار  0/02گرم) ،شبکه
به معنای واقعی تشکيل نشده است و فقط محلولی با گرانروی باالتر به دست میآوریم که کشسانی بسيار پائينی دارد .با
افزایش بيش از حد غلظت شبکهساز ،مقدار شبکهبندی زنجيرهای بسپاری افزایش یافته و فضاهای خالی قابل دسترس برای
مولکولهای آب کاهش مییابد .این پدیده باعث کاهش جذب آب هيدروژل نانوکامپوزیتی در غلظتهای باالی ( MBAباالتر از
مقدار  0/04گرم) میشود [.]19
شکل ( 3ج) نشان میدهد که افزایش مقدار آغازگر (تا مقدار  0/05گرم) ،تا حدی میتواند باعث افزایش مقدار جذب آب به
ميزان ( 440گرم/گرم) به وسيله هيدروژل شود .اما در بيش از آن ،این رابطه معکوس میشود .میتوان گفت که با افزایش
14
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غلظت آغازگر ،تعداد رادیکالهای تشکيل شده روی زنجير پلی ساکارید افزایش مییابد و سبب ازدیاد تعداد زنجيرهای درحال
رشد و کاهش طول زنجير پيوند خورده می شود .همچنين تخریب پيکره پلیساکارید در حضور مقادیر باالی رادیکال-آنيون
سولفات حاصل از تجزیه گرمایی آغازگر ،نيز باعث کاهش جذب آب می شود [20و.]21
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شکل -3الف :اثر مقدار  ،DMAب :اثر مقدار  MBAو ج:اثر مقدار APS

در نتيجه ،بيشترین مقدار جذب آب  440گرم/گرم می باشد که مربوط به تهيه نمونه با  4ميلیليتر  DMA، 0/03گرم  MBAو
 0/05گرم  ASPاست که همه آزمایشها و بررسیهای بعدی روی این نمونه بهينه انجام شد.
 -3-3شناسايي هيدروژل حاوي نانوکامپوزيت نانولوله کربني چند ديواره مغناطيسي
 -1-3-3طيفسنجي زير قرمز

به منظور تأیيد ساختار شيميایی هيدروژل نانوکامپوزیت ،از طيف  FT-IRاستفاده شد (شکل  .)4درطيف  IRمربوط به سدیم
آلژینات ،پيکجذبی در ناحيه 1618 cm-1متناظر با ارتعاشات کششی گروه کربونيل است و پيک موجود در ناحيهی2903 cm-1
ارتعاش کششی مربوط به  C-Hآلکانی است.
در طيف مربوط به هيدروژل بدون نانولوله کربنی ،دو پيک جذبی در ناحيه  1547 cm-1و  1642 cm-1دیده میشود .این
پيکها مربوط به ارتعاشات کششی گروههای کربونيل زنجير بيوپليمری سدیم آلژینات و  PDMAپيوند خورده میباشد که هر
دو به طور همزمان در هيدروژل وجود دارند.
در طيف مربوط به نانو کامپوزیت  ،MMWCNT/ Hydrogelپيکهای شاخص مربوط به ارتعاشات کششی گروه کربونيل که
در باال ذکر شد ،وجود دارند ،با این تفاوت که پيک موجود در  641 cm-1مشخصه نانوذرات اکسيد آهن است و مربوط به
ارتعاشات کششی  Fe-Oمیباشد که در طيف مربوط به نانو کامپوزیت  MMWCNT/ Hydrogelظاهر شده است و نشان از
نانوذرات اکسيد آهن دارد .در ضمن در همه طيفها ،پيک پهن ناحيه  3300-3000cm-1مربوط به ارتعاشات کششی گروه
هيدروکسيل میباشد .با توجه به طيف  FT-IRدر مورد  ،MMWCNT/ Hydrogelمشاهده شده است که پس از فرایند
اصالح سطح نانولوله کربنی ،اکثر موقعيت پيوندها ثابت بوده (مشابه ساختار  )MWCNT/ Hydrogelکه نشاندهنده حفظ و
پایداری ساختار نانوکامپوزیت سنتز شده پس از فرایند اصالح سطح میباشد.
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شکل  -4طیف  FT-IRمربوط به سدیم آلژینات ،هیدروژل بدون  ،MMWCNTنانو کامپوزیت  MWCNT/ Hydrogelو نانو کامپوزیت
MMWCNT/ Hydrogel

 -3-3-2بررسي شکلشناسي هيدروژل توسط  FESEMو TEM

برای بررسی ریخت شناسی سطوح نانو کامپوزیت  ،MMWCNT/ Hydrogelتصاویر ميکروسکوپ الکترونی روبشی ()FESEM
مورد استفاده قرار گرفته است .همانطور که تصویر شکل ( 5الف) نشان میدهد ،هيدروژل نانوکامپوزیت سنتز شده در شرایط
بهينه دارای سطوح الیهالیه و حفرههای متعدد در ساختار خود میباشد و دارای یک ساختار نسبتاً متخلخل است .خلل و فرج
شبکههای هيدروژل در سطح آن ،یکی از عوامل جذب در هيدروژل میباشد . ،به گونهای که سرعت تورم هيدروژل را میتوان
به ساختار آن نسبت داد.
اندازه نانو ذرات  ،MMWCNTتوسط ميکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMمورد بررسی قرار گرفت .شکل ( 5ب) ،سطح
نمونه نانوکامپوزیت  MMWCNT/Hydrogelسنتز شده در شرایط بهينه را نشان میدهد .این تصویر به خوبی پراکندگی
نانولوله کربنی در بستر هيدروژل و همچنين حضور نانوذرات مغناطيسی اکسيد آهن در اطراف نانولوله کربنی را نشان میدهد.
با اندازهگيری این نانوذرات مغناطيسی در تصویر  ،TEMميانگين اندازه نانو ذرات در شبکه پليمری  9الی 11نانومتر و قطر
اندازه متوسط نانو لوله کربنی  13/11نانو متر است.
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شکل -5الف :تصویر  FESEMب :تصویر  TEMهیدروژل نانو کامپوزیت MMWCNT/ Hydrogel
 -3-3-3بررسي آناليز گرمايي  TGAو DTG

همانطور که در شکل  6دیده میشود ،نانوکامپوزیت  MMWCNT/Hydrogelدر دماهای باال پایداری حرارتی بيشتری از
هيدروژل بدون  MMWCNTدارد که می توان آن را به حضور نانو لوله کربنی مغناطيسی در هيدروژل نسبت داد .بر طبق
شکل ،نمونههای بررسی شده هيدروژل در محدوده دمایی  50تا  800درجه سانتیگراد تخریبهای متعددی را نشان میدهند.
کاهش وزن در ناحيه  25-150درجه سانتیگراد مربوط به از دست دادن آب کوئوردینه شده هيدروژل است .کاهش وزن در
ناحيه  200-300درجه سانتیگراد را میتوان به تخریب ساختار هيدروژل و آزاد شدن  CO2و  H2Oحاصل از تجزیه سدیم
آلژینات نسبت داد .شيب تند موجود در ناحيه  300-600درجه سانتیگراد مربوط به تخریب ساختار هيدروژل نانو کامپوزیت
است .هيدروژل نانوکامپوزیت حاوی نانولوله کربنی مغناطيسی در دماهای باالتر پایداری حرارتی بيشتری از هيدروژل بدون
نانولوله کربنی مغناطيسی دارد که میتوان آن را به حضور ترکيب آهن نانولوله در ساختار هيدروژل نسبت داد که باعث
افزایش پایداری میشود.

شکل  -6منحنی  TGو  DTGهیدروژل نانوکامپوزیت  MMWCNTو هیدروژل بدون MMWCNT
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در ب رخی فرایندهای تجزیه حرارتی در محدوده دمایی مورد آزمایش ،بيش از یک حادثه گرمایی رخ میدهد که ممکن است
سبب همپوشانی منحنیها گردد .در این مورد منحنیهای  DTGتفکيک بيشتری را نسبت به منحنیهای  TGنشان میدهد.
عالوه بر آن منحنی  ،DTGامکان تعيين دمایی را که حداکثر سرعت تغيير وزن در آن رخ میدهد ،فراهم مینماید.
در نمودار  DTGاین دو ترکيب (شکل  ،)6تفاوت در تجزیه حرارتی مشاهده میشود ،که طی آن نانوکامپوزیت
 MMWCNT/Hydrogelدر دماهای  247و  390درجهسانتیگراد بيشترین ميزان تجزیهپذیری را نشان میدهد میدهد ،در
حالی که این رفتار در هيدروژل بدون  MMWCNTدر دماهای  212و  348درجهسانتیگراد مشاهده میشود .این نتایج
بهطور واضح نشان میدهند که نانولوله کربنی مغناطيسی شده ،پایداری هيدروژل را در برابر حرارت افزایش داده است و
نانوکامپوزیت  MMWCNT/Hydrogelدر دماهای باالتری تخریب میشود.
 -3-3-4بررسي مغناطيس سنجي نمونه مرتعش ()VSM

مغناطيس سنجی نمونه مرتعش روشی برای بررسی خواص مغناطيسی در ساختار هيدروژل نانوکامپوزیت است .وقتی به یک
ماده مغناطيسی ،ميدان مغناطيسی اعمال شود ،مغناطش محيط سریع افزایش مییابد؛ با افزایش مقدار ميدان اعمالی ،شتاب
افزایش مغناطش کاهش مییابد؛ این کاهش شتاب ادامه مییابد تا مغناطش محيط به مقدار اشباع خود برسد .شکل  7نمودار
مغناطيس سنجی نمونه مرتعش هيدروژل نانوکامپوزیت  MMWCNT/Hydrogelسنتز شده است و نشان دهنده خواص ابر پارا
مغناطيس ذرات است .این نتایج نشان میدهد که نانوکامپوزیت  MMWCNT/Hydrogelبه عنوان تثبيت کننده موثر عمل
میکند و از تجمع ذرات در طی سنتز که میتواند منجر به تشکيل ذرات بزرگتر میشود ،جلوگيری میکند.

شکل  -7نمودار  VSMنانوکامپوزیت MMWCNT/Hydrogel
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 -3-4بررسي اثرهاي گوناگون محيطي و آزمايشگاهي بر روي جذب آب هيدروژل نانوکامپوزيت
 -1-4-3اثر  pHبر ميزان جذب
برای تشخيص این که هيدروژل نانوکامپوزیت تهيه شده در کدام  pHبه حداکثر مقدار جذب آب میرسد ،محلولهای آبی با pH

های  2تا  13تهيه شدند .برای تنظيم pHهای مختلف ،از محلولهای  HClو  NaOHاستفاده شد .مطابق شکل  ،8بيشترین
ميزان جذب آب آن در محلولی با  pHبرابر با  6حاصل شده است .در  pHبرابر با  ،6جفت الکترونهای نيتروژن مربوط به
گروههای آمينی مونومر  DMAحداکثر دافعه الکترواستاتيک را دارند و در نتيجه جذب آب افزایش پيدا میکند .در pHهای
کمتر و بيشتر از این مقدار ،اثر قدرت یونی باال و کاهش فشار اسمزی بين فاز ژلی و فاز آبی از علل کاهش جذب میباشد
[.]18

شکل  -8اثر  pHدر جذب آب نانوکامپوزیت MMWCNT/Hydrogel

 -3-4-2اثر دما بر ميزان جذب

یکی از اهداف ما در این مطالعه سنتز هيدروژل نانو متخلخلی بوده است که مقاومت فيزیکی در برابر شرایط محيطی را داشته
باشد ،پس بررسی اثر دما بر ميزان جذب آب این هيدروژل هم ضروری به نظر میرسيد .با توجه شکل  ،9در ابتدا با افزایش
دما ،انعطاف مولکولها بيشتر میشود و درنتيجه تورم بيشتر میشود ولی با افزایش بيشتر دما ،پيوند هيدروژنی بين گروههای
عاملی در هيدروژل و آب میشکند و تورم کاهش مییابد [.]22

شکل  -9اثر دما در جذب آب نانوکامپوزیت MMWCNT/Hydrogel
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 -3-4-3اثر محلولهاي نمکي

همانطور که در شکل 10مشاهده میشود ،ميزان جذب آب هيدروژل نانوکامپوزیتی در محلولهای نمکی ،در مقایسه با مقدار
بيشينه اندازهگيری شده در آب دو بار تقطير بهشدت کاهش مییابد .این کاهش در ميزان جذب هيدروژل نانوکامپوزیتی اغلب
به اثر پوششی بار کاتيونها نسبت داده میشود که موجب ضعيف شدن دافعه الکتروستاتيک آنيون -آنيون میشود .در محلول
نمکی ،به دليل کاهش اختالف فشار اسمزی بين هيدروژل و محيط خارج ،مقدار جذب کاهش مییابد .دليل دیگر میتواند اثر
شبکهسازی یونهای چندظرفيتی موجود در محلول نمکی باشد .بدین ترتيب که یونهای چندظرفيتی باعث افزایش
شبکهسازی در هيدروژل و درنتيجه کاهش مقدار جذب شود [ .]23،24با افزایش بار کاتيون ،ميزان شبکهای شدن یونی زیاد
شده ،و در نتيجه مقدار جذب هيدروژل نانوکامپوزیت کاهش مییابد.

شکل -10اثر نمکهای چند ظرفیتی در جذب آب نانوکامپوزیت MMWCNT/Hydrogel
 -3-4-4اثر ميدان مغناطيسي خارجي

ميزان جذب آب هيدروژل نانوکامپوزیتی در حضور ميدان مغناطيسی خارجی نيز انجام شد ،که با توجه به نتایج بهدست آمده
در شکل  11روشن است که ظرفيت تورم هيدروژل در حضور ميدان مغناطيسی خارجی کاهش یافته است .در حضور ميدان
مغناطيسی خارجی ،نانوکامپوزیت  MMWCNT/Hydrogelدر داخل ميدان مغناطيسی به دام افتاده و در نزدیکی آهنربا منجر
به کاهش فاصله بين یونها شده و الیهی بستهای از یونها را توليد میکنند ،که مانع نفوذ آب به داخل هيدروژل و کاهش
ظرفيت تورم هيدروژل میشود.
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شکل  -11میزان جذب هیدروژل نانوکامپوزیت الف :تحت میدان مغناطیسی و ب :بدون حضور میدان مغناطیسی
 -3-4-5اثر جذب و واجذب

هدف از این آزمایش ،قرارگرفتن هيدروژل در محيطهای جذب با ساختارهای شيميایی متفاوت و سپس بررسی ميزان و نحوی
جذب در هریک از این محيطها است .در این سری از آزمایشها که به آزمایش  off-onناميده میشوند ،دو محيط جذب
داریم که هيدروژل نانو کام پوزیت در محيط اول دارای جذب باال و در محيط دوم دارای جذب پایينی است .جذب در محلول
اول قسمت  onو در محلول دوم قسمت  offآزمایش را تشکيل میدهد .مطابق شکل  ،12هيدروژل در محيط بافری با

pH

برابر  6بيشترین مقدار جذب آب را دارد که علت این امر افزایش نيروی دافعه بين زوج الکترون غير پيوندی نيتروژنهای
شبکه نانوکامپوزیت ذکر شد .در  ،pH = 2برآیند کلی پروتوندار شدن آنيونهای کربوکسيالت و گروههای آمينی همچنين
قدرت یونی باالی شبکه هيدروژل ،منجر به کاهش کلی مقدار جذب آب می شود .این افزایش و کاهش مقدار جذب هيدروژل
در دو محيط بافری چندین بار تکرار شد و هيدروژل توانست به خوبی رفتار برگشتپذیری خود را حفظ کند.

شکل -12رفتار برگشتپذیری نانوکامپوزیت MMWCNT/Hydrogel
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 -3-4-6قابليت بازيابي هيدروژل نانوکامپوزيت در فرايند جذب

از دیدگاه کاربردی ،قابليت بازیابی و امکان استفاده مجدد از جاذبها بسيار حائز اهميت است .در این پژوهش بازیافت و کاربرد
مجدد این نانوکامپوزیت مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این بررسی برای چهار مرتبه و هر مرتبه با محلول تازه و در شرایط
یکسان تکرار شد .همانطور که در شکل  13مشاهده میشود راندمان جذب در استفادههای مجدد از این نانوکامپوزیت قابل
قبول میباشد و کاهش بازده چشمگيری در ميزان جذب مشاهده نمیگردد.

شکل  -13قابلیت بازیابی هیدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده

مطالعه و بررسی دادههای  TGA ،IR-FTو بقيه آناليزهای دستگاهی نشان داد که هيدروژل نانوکامپوزیت بازیافت شده از
فرایندهای جذب در مقایسه با هيدروژل اوليه سنتز شده تغيير ساختار نداشته است.
 -4نتيجهگيری
در این تحقيق ،ابتدا نانولولهکربنی مغناطيسی از اضافه کردن  FeCl3.6H2Oو  FeCl2.4H2Oبه نانولولهکربنی چند دیواره ،به
روش همرسوبی تهيه شد و در مرحله بعد با پيوندزنی رادیکالی مونومرهای ( -2دی متيل آمينو) اتيل متاآکریالت بر روی
سدیم آلژینات در حضور شبکه ساز متيلن بيس آکریلآميد ،آغازگر آمونيوم پرسولفات و همچنين نانولولههایکربنی چند دیواره
مغناطيسی ،هيدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شد .در نتيجه بهينه کردن شرایط سنتز بيشترین مقدار جذب آب در هيدروژل تهيه
شده  440گرم/گرم است که از نسبت  4ميلیليتر  0/03 ، DMAگرم  MBAو  0/05گرم  ASPحاصل شد .همه آزمایشها و
بررسیهای بعدی روی این نمونه بهينه انجام شد.
رفتار هيدروژل نانوکامپوزیت ساخته شده در شرایط بهينه ،در برابر عوامل مختلفی مانند تغييرات  ،pHدما و محلولهای نمکی
مختلف نشان داد که هيدروژل سنتز شده یک هيدروژل پاسخگو و هوشمند است .بررسی مورفولوژی سطح هيدروژل
نانوکامپوزیتی نشان داد که هيدروژل دارای خلل و فرج زیادی میباشد که این خلل و فرج به همراه گروه های عاملی آبدوست
در ساختار هيدروژل نانوکامپوزیت دليل ميزان باالی جذب آب هيدروژل است .از نتایج حاصل از این دادهها مشخص شد که
نانو ذرات  Fe3O4با موفقيت ساخته شدهاند و روی نانولوله کربنی چند دیواره نشانده شده است .با توجه به نتایج آناليز حرارتی
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هيدروژل نانوکامپوزیت در دماها ی باالتر پایداری حرارتی بيشتری از هيدروژل بدون نانولوله کربنی مغناطيسی دارد که میتوان
آن را به حضور ترکيب نانوذرات آهن و نانو لوله کربنی در ساختار هيدروژل نسبت داد که باعث افزایش پایداری میشود .اندازه
نانوذرات توسط  TEMدر محدوده  9تا  11نانومتر تخمينزده شد .هيدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده با قابليت زیستسازگاری،
زیستتخریبپذیری ،قيمت مناسب و همچنين سهولت جداسازی با استفاده از یک آهنربای خارجی و امکان بازیابی آن برای
دست کم چهار مرتبه متوالی بدون کاهش قابل مالحظه در فعاليت از مزایای طراحی و سنتز این نانوکامپوزیت محسوب
میشود .به دليل زیستسازگاری و زیستتخریبپذیری این هيدروژل نانوکامپوزیتی ،انتظار میرود که بتوان از آن به عنوان
نانوحامل جدید برای تحویل داروهای ضد سرطان در صنایع دارویی و پزشکی استفاده کرد.
 -5سپاسگزاری
از همکاری و حمایت مسئولين محت رم دانشگاه پيام نور و به ویژه گروه شيمی مرکز تهران شرق برای انجام این طرح پژوهشی
تشکر و قدردانی میشود.
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