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Hypothesis: The main objective of this project was the development of a new 
method for converting natural polymers into hybrid hydrogels. The hybrid 
hydrogels are usually prepared through grafting of acrylic monomers onto 

pure polysaccharides, and this study was performed using rice husk to prepare semi-
synthetic hybrid hydrogels. 
Methods: Rice husk as a source of polysaccharide was modified with acrylic latexes 
that were prepared through inverse emulsion polymerization with the use of acrylic 
monomers such as acrylic acid, acrylamide and 2-acrylamido-2-methyl propane 
sulfonic acid. This process resulted in the conversion of low-value material into a 
value added semi-synthetic hydrogel product. Low absorbency under load (AUL) 
was the main weakness of hybrid hydrogels. The hybrid hydrogels were surface 
crosslinked through ethylene glycol diglycidyl ether (EGDGE) as surface crosslinker 
to improve AUL.
Findings: The effect of latex type on the swelling capacity of hybrid hydrogels was 
investigated. The chemical reaction between rice husk and acrylic latex was carried 
out in modification process of rice husk. The obtained semi-synthetic hydrogel 
constituted of 51% natural part and 49% synthetic part. Among the microgel latexes 
with different structures, the poly (NaAA-AA-AM-AMPS) was the most suitable 
polymer latex for the conversion of rice husk into hydrogel. The swelling of this hybrid 
hydrogel was 35.8 and 12.7g/g in distilled water and saline solution, respectively, 
whereas the unmodified rice husk showed no water absorption capability. AUL of 
surface crosslinked hybrid hydrogels was increased up to 27%. The hydrogels were 
characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermal gravimetric 
analysis (TGA) and scanning electron microscopy (SEM). These hydrogels, which 
were prepared directly from natural polymers, showed great potentials in agricultural 
systems applications.
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است.  هیبریدی  هیدروژل  به  طبیعي  پلیمر  تبدیل  برای  جدیدی  روش  معرفي  مقاله  اصلی  هدف 
طبیعی  پلیمر  بر  آکریلی  مونومرهای  پیوندی  کوپلیمرشدن  از  معمواًل  هیبریدی  هیدروژل های 
شد.  گرفته  به کار  هیبریدي  هیدروژل  تهیه  براي  برنج  شلتوك  پژوهش،  این  در  می آیند.  به دست 
شلتوك برنج به عنوان منبع پلی ساکارید، به وسیله میکروژل های پلیمری بر پایه مونومرهاي آکریلی 
مانند آکریلیک اسید، آکریل آمید و 2-آکریل آمیدو-2-متیل پروپان سولفونیک اسید اصالح شد 
به  کم ارزش  ماده  تبدیل  سبب  فرایند  این  شدند.  تهیه  وارون  امولسیون  پلیمرشدن  فرایند  با  که 
هیدروژل نیمه سنتزي می شود. اثر نوع التکس روی ظرفیت تورم هیدروژل هاي هیبریدی بررسی 
شد. واکنش شیمیایی بین شلتوك و التکس آکریلی با گرمادهي انجام شد که موجب به دست آمدن 
استفاده  التکس های  بین  در  %49 جزء سنتزی شد.  و  طبیعی  جزء   51% با  نیمه سنتزی  هیدروژل 
برای  پلیمری  التکس  مناسب ترین   )NaAA-AA-AM-AMPS( پلی مختلف،  ساختارهای  با  شده 
تبدیل شلتوك برنج به هیدروژل است. شلتوك اصالح شده با این التکس دارای مقدار جذب آب تا 
35/8 و g/g 12/7 به ترتیب در آب مقطر و محلول آب نمک %0/9 است، در حالي که شلتوك برنج 
استحکام  هیبریدي  هیدروژل هاي  ضعف  نقاط  از  است.  تورمي  خاصیت  هیچ  بدون  اصالح نشده 
عامل  از  استفاده  با  سطحي  شبکه ای شدن  روش  از  آن  بهبود  براي  که  آن هاست  کم  مکانیکي 
شبکه ای کننده اتیلن گلیکول دي   گلیسیدیل اتر بر هیدروژل هاي هیبریدي استفاده شد. AUL هیدروژل 
 هیبریدي شبکه ای  شده سطحي تا %27 افزایش یافت. هیدروژل های هیبریدی با استفاده روش هاي 
شناسایی طیف سنجي زیرقرمز تبدیل فوریه )FT-IR(، آزمون گرماوزن سنجی )TGA( و میکروسکوپي 

الکترونی پویشی )SEM( بررسی و شناسایی شدند.
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مقدمه
محصوالت  حوزه  در  دريافتند  بيستم  قرن  پايان  در  پژوهشگران 
پليمری، اثر پليمرهای سنتزی بر بازار جهانی رو به کاهش است، در 
حالی که جمعيت جهان همچنان رو به افزايش است. همچنين ثابت 
شده است، زندگی بشر امروزی به طور کامل به مواد پليمری وابسته 
است. به نظر می رسد، مواد پليمری هيبريدی سنتزی-طبيعی، طبيعی 
اصالح شده و زيست سازگار به تدريج جايگزين مواد پليمری سنتزی 

می شوند و اين روند رو به گسترش است ]1[.
را  منبع تجديدپذير مواد زيستی است که می توان آن  زيست توده 
مجموعه مواد آلی زنده يا غيرزنده )به جز نفت، گاز و زغال سنگ( يا 
مجموعه مواد آلی تجديدپذير دانست. مواد زيستی به تمام موجودات 
توليد  مقدار  می شود.  اطالق  آن ها  بقايای  و  دريا  خشكی،   زنده 
زيست توده در زمين 400 هزار ميليون تن در سال برآورد شده است و 
 پليمرهای طبيعی بخش اصلی اين مواد زيستی را تشكيل می دهند ]2[. 
از مهم ترين و اصلی ترين انواع زيست توده، نوع گياهی است که اغلب 
متشكل از مواد ليگنوسلولوزی است. اين نوع زيست  توده فراوان ترين 
پليمر طبيعی موجود در طبيعت به شمار مي آيد. توليد جهانی زيست  توده 
 ليگنوسلولوزی 13000 ميليون تن در سال تخمين زده شده است ]3،4[. 
منابع ليگنوسلولوزی شامل )1( باقی مانده های کشاورزی )ساقه و برگ 
 )2( نيشكر(،  باگاس  يا  نارگيل  پوسته  هسته خرما،  گندم،  کاه   ذرت، 
 باقی مانده های جنگل )چوب سخت و چوب نرم(، )3( ضايعات غذايی و 
 .]5-7[ است  شده(  باطل  )کاغذ  شهرداری  و  صنعتی  ضايعات   )4(
به  طور کلی، مواد ليگنوسلولوزی به سه جزء اصلی سلولوز ) 50%–30(، 
همی سلولوز )%35-15( و ليگنين )%20–10( تقسيم می شوند. سلولوز و 
با  و  می دهند  تشكيل  را  زيست توده  کل   70% تقريباً  همی سلولوز 
پيوندهای کوواالنسی و هيدروژنی به ليگنين متصل شده اند ]8-10[. 
اين مواد از ديرباز به علت داشتن مزايايی مانند قيمت کم، سمی نبودن، 
فراوانی، دسترس پذيری آسان و زيست تخريب پذيری، توجه بسياری 
 از پژوهشگران را به خود جلب کرده و برای کاربردهای متنوعی مانند 
و  ابرجاذب ها   ،]16-20[ يون  تبادل  رزين های   ،]11-15[ کامپوزيت ها 
اين  اکثر  در  شده اند.  استفاده   ]21-27[ کامپوزيتی  ابرجاذب های 
نيمه سنتزی،  هيبريدی  هيدروژل های  آوردن  به دست  براي  کاربردها، 
مونومرهاي وينيلی و آکريلی روی اين زيست توده پيوند زده می شوند. 
واکنش پليمرشدن مونومرهاي آکريلی داراي محدوديت هايي است که 
در اينجا از التكس ميكروژل به جاي مونومر آکريلي براي پيوندزني 

استفاده مي شود.
توليد  با وجود سرعت  که  بوده  گياهی  برنج، زيست توده  شلتوك 
زياد توجه کمتری به آن شده است. ايران با داشتن شاليزارهاي وسيع 

کشت برنج و توليد حجمي حدود 3 ميليون و 300 هزار تن شلتوك 
برنج در جهان به شمار  از کشورهاي مهم توليدکننده  برنج در سال، 
مي آيد. در اين صنعت، ضايعاتي مثل پوسته برنج نيز توليد مي شود 
اين  مي آيد.  به شمار  بی مصرف  ماده اي  به عنوان  موارد  اغلب  در  که 
ضايعات حدود %20 شلتوك برنج را تشكيل می دهند و بدين ترتيب 
توليد  کشور  در  برنج  پوسته  تن  هزار   660 حدود  حجمي  ساالنه 
مي شود. با توجه به اينكه شلتوك برنج با قيمت بسيار ارزان و اغلب 
رايگان در دسترس است، يافتن راهي براي استفاده از آن در صنايع 
پليمري به عنوان ماده طبيعي و زيست تخريب پذير مي تواند افزون بر 
کاهش هزينه هاي توليد و در نتيجه کاهش هزينه تمام شده محصول، 
تا حد  نيز  را  طبيعت  به  آسيب رسان  پليمري  مواد  از  استفاده  مقدار 
زيادي کاهش دهد. شلتوك برنج برداشت شده از شاليزار، از چهار 
اليه اصلي تشكيل شده است: اليه بيروني که پوسته ناميده مي شود، 
اليه نازك قهوه  اي رنگ که بين پوسته و برنج سفيد قرار دارد و با نام 
سبوس برنج )rice bran( شناخته مي شود، بخش مرکزي شلتوك که 
همان برنج سفيد خوراکي است و بخش کوچكي که زير برنج سفيد 
قرار گرفته و جوانه برنج )rice germ( ناميده مي شود. دفع پوسته برنج 
پس از حذف آن در فرايند تبديل برنج، با توجه به منافع تجاري کمتر 
آن، امروزه به عنوان چالشي مطرح است. همچنين، جابه جايي و انتقال 
بنابراين،  است.  دردسرساز  نيز  آن  کم  چگالي  علت  به  برنج  پوسته 
استفاده تجاري از پوسته برنج و خاکستر آن راه حل جايگزينی براي 

دفع مشكالت است ]28[.
اجزاي تشكيل دهنده پوسته برنج شامل %35-25 سلولوز، 18-21% 
همي سلولوز، %31-26 ليگنين، %17-15 سيليكا، %5-2 مواد محلول و 
%7/5 رطوبت است. سيليسيم )si( دومين عنصر فراوان )%28( پوسته 
زمين است. اين ماده در محلول هاي خاك، به طور عمده به شكل اسيد 
 )25°C مونوسيليسيك وجود دارد که انحال ل پذيري آن در آب )در
حدود mmol/L 2 )برابر mg 120 سيليسيم اکسيد( است. اين عنصر 
در گندم به حالت غيرفعال و در برنج به شكل فعال جذب مي شود.
 230-470 kg گياه برنج 5 تن در هكتار دانه توليد مي کند و حدود
از يك هكتار زمين برحسب نوع خاك و دانه  سيليسيم عنصري را 
از گياهان عنصر نسبتًا ضروري  براي بعضي  جذب مي کند. سيليس 
بوده، اما براي برنج از عناصر اساسي و پرنياز است، به طوري که در 
 .]29[ دارد  وجود   20% تا   10% مقدار  به  برگ  و  ساقه  ماده خشك 
سيليكاي به دست آمده از شلتوك برنج داراي قابليت حذف آلودگي 
هيدروژن سولفيد )H2S( است. هيدروژن سولفيد از آالينده هاي اصلي 
هواست که نه تنها باعث ايجاد بوي ناخوشايند مي شود، بلكه گازي 
خورنده و منبعي براي تشكيل باران هاي اسيدي است ]30[. همچنين، 
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اثر نانوذرات کلوئيدي سيليس توليد شده از سبوس برنج بر پايداري 
ابعادی و جذب آب چوب صنوبر بررسي شده است ]31[.

فراوان  صنعتي  کاربردهاي  با  مواد  از  آب  در  محلول   پليمرهاي 
هستند ]32[، اين پليمرها با دو روش پليمرشدن محلول آبي همگن و 
امولسيوني  يا  وارون  تعليقي  پليمرشدن  مانند  ناهمگن  پليمرشدن 
را  پليمرشدن ها  سينتيك  و  سازوکار   .]33[ مي شوند  سنتز   وارون 
34[ Hunkeler[، Landfester ]35[ و Cadau ]36[ بررسي کرده اند.

از کاربردهاي اصلي پليمرهاي آب دوست استفاده از آن ها به عنوان 
غلظت دهنده هاست. مقادير بسيار کم از اين مواد اثر زيادي بر خواص 
رئولوژي مايع دارد. ميكروژل ها به عنوان غلظت دهنده براي اصالح يا 
کنترل گرانروي مايع استفاده مي شوند ]37[. ميكروژل ها، ميكروذرات 
پليمرهاي شبكه اي شده درون مولكولي و بين مولكولي هستند که در 
زياد  سطح  مساحت   .]38-40[ مي شوند  متورم  مناسب  حالل هاي 
گرانروي  افزايش  و  حالل  زيادي  مقادير  جذب  باعث  ميكروژل ها 
سازوکارهاي  اساس  بر  ميكروژل ها   .]40-42[ مي شود  محلول 
و  فيزيكي  شده  شبكه اي  ميكروژل هاي  دسته  دو  به  شبكه اي کردن 
شيميايي تقسيم مي شوند ]43[. ميكروژل هاي شبكه اي شده فيزيكي 
از راه برهم کنش هاي غيرکوواالنسي بين زنجيرهاي پليمري به وجود 
و  زنجير  گره خوردگي هاي  هيدروژني،  پيوندهاي  )مانند  مي آيند 
به  شده  شبكه اي  ميكروژل هاي  که  حالي  در  يوني(،  برهم کنش هاي 
کوواالنسي  پيوندهاي  به وسيله  عرضي  اتصاالت  از  شيميايي،  روش 
ايجاد مي شوند ]44،45[. وجود عوامل اتصاالت عرضي به شكل گيري 
ساختارهاي شبكه اي از ميكروژل ها منجر مي شود و از انحالل ذرات 
کبيری ]47[  و  ]46[. سبزواري  آبي جلوگيري مي کند  فاز  در  پليمر 
هيدروژل هيبريدي را از زيست توده هسته خرما تهيه کردند که مقدار 

جذب آب مقطر آن g/g 71 به دست آمد.
)ميكروژل هاي   GCM ميكروژل  التكس  از  پژوهش،  اين  در 
جذب  افزايش  براي  اتري(  دي گليسيديل  اتصاالت  با  شده  شبكه اي 
 GCM ابتدا،  شد.  استفاده  هيبريدي  هيدروژل  تهيه  در  برنج   شلتوك 
و  اتر  دي گليسيديل  دي ال  4،1-بوتان  شبكه ای کننده های  از  استفاده  با 
اتيلن گليكول دي گليسيديل اتر به وسيله پليمرشدن امولسيوني وارون تهيه 
شد. در مرحله بعد، اصالح شلتوك برنج با استفاده از التكس ميكروژل 
براي تهيه هيدروژل هيبريدي و براي افزايش جذب انجام شد. در مرحله 
زير  جذب  افزايش  براي  هيبريدي  هيدروژل هاي  سطح  اصالح  سوم، 
بار )AUL( انجام شد که از نقاط ضعف هيدروژل هاي هيبريدي است. 
شبكه ای کردن هيدروژل هاي ابرجاذب به  طور عمده با گرمادهي معمولي 
انجام مي شود که نيازمند دما و زمان زياد است. در اين مقاله، گرمادهي با 
استفاده از امواج ماکروويو انجام شده است که فرايند بسيار کارآمدی است. 

تجربي

مواد
از مونومرهاي آکريليك اسيد )AA(، آکريل آميد )AM( و 2-آکريل 
شده  خريداری   )AMPS( اسيد  سولفونيك  پروپان  آميدو-2-متيل 
ايزوبوتيرونيتريل  2،2-آزوبيس  از  شد.  استفاده   Merck شرکت  از 
اتانول  در  مجدد  تبلور  از  پس   )Fluka از  شده  خريداری   ،AIBN(
اتر  دی گليسيديل  گليكول  پلی اتيلن  شد.  استفاده  آغازگر   به عنوان 
)PEGDGE(، 4،1-بوتان دي ال دي گليسيديل اتر )BDDGE-1,4( و 
اتيلن گليكول دي گليسيديل اتر)EGDGE( به عنوان عامل شبكه ای کننده 
مونواولئات  سوربيتان  مخلوط  نيز  و   Aldrich-Sigma شرکت   از 
به عنوان   )tween 80( گليكول-سوربيتان  پلی اتيلن  و   )span 80(
با چگالي  پارافين مايع  Merck تهيه شدند.   امولسيون ساز از شرکت 
 g/cm3 0/85 نيز از شرکت فرشيد شهرضا و شلتوك برنج از ضايعات 

حاصل از کارخانه های برنج کوبي تهيه شد که در اينجا به حالت پودر و 
با اندازه ذرات mm 297-149 )مش 100-50( استفاده شد.

دستگاهها
طيف سنج زيرقرمز تبديل فوريه مدل EQUINOX55 ساخت آلمان، 
ميكروسكوپ  و  انگلستان  ساخت   TGA-PL PL 1500 گرما وزسنج 
به  الكترونی پويشی )SEM( مدل S360 ساخت Cambridge مجهز 
آشكارساز EDX مدل INCA ساخت Ofordinst انگلستان به کار گرفته 

شد.

روشها
تهيهالتكسميكروژلبهروشپليمرشدنامولسيونيوارون

به همزن  تهيه شيرابه در راکتور شيشه ای چهاردهانه mL 250 مجهز 
براي ورود  نيتروژن و قيف چكاننده  مكانيكی، چگالنده، ورودی گاز 
مايع  پارافين  از  متشكل  که  ثابت  فاز  شد.  انجام  سامانه  به  آبی  فاز 
 1:3 نسبت  با   Tween 80 و   Span 80 امولسيون کننده  دو  با  همراه 
بود، به مدت min 15 با همزن مغناطيسي همزده و به راکتورشيشه ای 
سرعت  با  مكانيكی  همزن  روشن کردن  با  سپس،  شد.  داده   انتقال 
rpm 350، فاز آبی شامل مونومرها، آب مقطر و عامل شبكه ای کننده، طي 

min 30 قطره قطره با قيف چكاننده به سامانه اضافه شد. برای حذف 

اکسيژن گاز نيتروژن به آرامی به درون راکتور طي همزدن محتوای واکنش 
با همزن مكانيكي دميده شد. سپس، سامانه تا دمای C°70 گرما داده شد. 
پس از رسيدن به اين دما، آغازگر AIBN براي انجام واکنش پليمرشدن به 
سامانه اضافه و به مدت 1/5 و h 4 براي کامل شدن واکنش در اين حالت 
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ثابت نگه داشته شد. پس از اتمام واکنش، التكس مدنظر حاصل و در 
مراحل بعدی واکنش از آن استفاده شد. فرمول بندي التكس هاي سنتز 

شده در جدول 1 آمده است ]48[. 

تبديلزيستتودهشلتوكبرنجبههيدروژلهيبريدي
به مقداري از شلتوك برنج که قباًل درون گرم خانه براي حذف رطوبت 
قرار داده شده بود، مقدار مشخصي از التكس ميكروژل براي افزايش 
خواص جذبي اضافه شد. پس از اختالط، ماده درون گرم خانه در دماي 
بين شلتوك و  تا واکنش شيميايي  داده شد  قرار   2 h به مدت   70°C

التكس انجام شود )در شكل 1 واکنش بين شلتوك و التكس پليمري 
نشان داده شده است(. سپس، محصول با استون چند مرتبه شست وشو 
نداده  پليمري واکنش  ناخالصي ها و التكس هاي  پارافين،  تا  داده شد 
حذف شوند. در نهايت، شلتوك برنج اصالح شده به مدت h 3 در دماي 

C°50 درون گرم خانه خشك شد ]47[. 

شبكهایشدنسطحيهيدروژلهيبريديشلتوكبرنج
از اتيلن گليكول دي گليسيديل اتر به عنوان شبكه ای کننده براي اصالح 
از  مخلوطي  شد.  استفاده  برنج  شلتوك  هيبريدي  هيدروژل  سطحي 
g 1/5 هيدروژل هيبريدي  به  استون )90:10( و شبكه  ای کننده   آب، 
اضافه شد که در مرحله قبل تهيه شده بود. واکنش اصالح سطح با دو 
روش گرمادهي معمولي و ماکروويو در زمان ها و دماهاي متفاوت انجام 

شد ]49[. طرح کلي مرحله تجربي در شكل 2 نشان داده شده است.
 

اندازهگيریمقدارتورمهيدروژلهایسنتزشده
روش مرکزگريزي برای اندازه گيری مقدار تورم نمونه های هيدروژل 
به کار گرفته شد. بدين ترتيب که g 0/25 هيدروژل به mL 40 آب 
با سرعت  مرکزگزيز  min 30 درون دستگاه  به مدت  و  اضافه   مقطر 
rpm 7000 قرار داده شد. پس از آن، حالل را از ژل متورم جدا کرده و 

مقدار تورم تعادلی براساس معادله )1( محاسبه شد:

= مقدار تورم
d

ds

w
ww −       )1(

WS و Wd به ترتيب وزن ژل متورم و وزن ژل خشك است.

)AUL(اندازهگيريجذبزيربار
 0/9% کلريد  سديم  محلول  جذب  )مقدار   AUL اندازه گيري  براي 
است(،  گرفته  قرار   0/3  psi فشار  زير  که  ابرجاذبي  نمونه  به وسيله 
ابتدا صافي شيشه اي درون ظرف پتري  قرار داده شد. صافي يا توري 
پارچه اي با بست فلزي به انتهاي استوانه شيشه اي بسته و روي صافي 
شيشه اي قرار داده شد. سپس، g 0/5 ابرجاذب را به طور يكنواخت 
درون سيلندر روي توري پارچه اي توزيع کرده و پيستون تفلوني با 
فشار  که  شد  داده  قرار  طوری  ابرجاذب  ذرات  روي   60  mm  قطر 
psi 0/3 بر نمونه اعمال شود. در انتها، محلول آب نمك %0/9 داخل 

ظرف پتري ريخته شد، به طوري که صافي در محلول غوطه ور شود. 
پس از min 30 نمونه متورم شده زير فشار، توزين و مقدار عددي 

AUL از معادله )1( معين شد. 

جدول 1- مواد و مقادير به کار رفته در سنتز التكس به روش پليمرشدن امولسيوني وارون.

زمان 
)h( واکنش

پارافين 
)g(

 Tween 80

(g)

 Span 80

(g)

مقدار 
)g( شبكه ساز

نوع شبكه  ساز
درصد مولي 

مونومرها
ساختار ميكروژل

4
4

1/5
1/5
4

64/12
64/12
64/749
64/749
64/12

1/16
1/16
1/793
1/793
1/16

3/44
3/44
5/316
5/316
3/44

0/4
0/2
0/2
0/1
0/2

1,4-BDDGE

1,4-BDDGE

PEGDGE

PEGDGE

1,4-BDDGE

90-10
90-10

54-6-32-8
54-6-32-8
72-8-20

Poly(NaAA-AA)

Poly(NaAA-AA)

Poly(NaAA-AA-AM-AMPS)

Poly(NaAA-AA-AM-AMPS)

Poly(NaAA-AA-AM)

پليمري  التكس  و  برنج  شلتوك  بين  شيميايي  واکنش   -1 شكل 
.)AA-SA-AM-AMPS( پلي
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اندازهگيريجزءانحاللپذير)سل(
 1 g .ساده ترين راه تعيين جزء انحالل پذير، استخراج با آب مقطر است  
پودر هيدروژل هيبريدي در mL 500 آب مقطر به مدت h 48 قرار 
شيشه اي  ظرف  در  ظرف  محتويات  صاف کردن،  از  پس  شد.  داده 
ريخته و درون گرم خانه در دماي C°100 خشك شد. وزن نمونه پس 
از  با کم کردن کسر ژل  از خشك شدن کسر ژل را به دست می دهد. 

يك، کسر سل به دست می آيد. 

طيفسنجيزيرقرمزتبديلفوريه
 FTIR برای تهيه طيف )FTIR( از طيف سنجي زيرقرمز تبديل فوريه

از قرص های داراي نمونه با ماتريس KBr استفاده شد.

آزمونگرماوزنسنجی
تجزيه گرماوزن سنجي )TGA( با دستگاه TGA-PL PL 1500 زيرجو 
گاز نيتروژن با سرعت گرمادهی C/min°10 روی نمونه های پودری 

تهيه شده انجام شد.

بررسيشكلشناسيوشناساييعنصري
 EDX آشكارساز  به  مجهز   )SEM( پويشی  الكترونی  ميكروسكوپ 
برای بررسی شكل شناسی نمونه ها، تأييد وجود عناصر Na،وS و N و 
نحوه پراکندگی اين عناصر در هيدروژل های سنتز شده به کار گرفته 
شد. براي رساناکردن، نمونه ها پيش از انجام آزمون با اليه نازکی از 

آلياژ طال-پاالديم پوشانده شدند.

رئومتری
 1  g( 10% با غلظت اندازه گيري خواص رئولوژي نمونه هاي متورم 
نمونه در g 10 آب مقطر( انجام شد. اين آزمون با استفاده از رئومتر 
 نوساني مدل Paar-PhysicaMCR300 ساخت آلمان در دماي محيط 
 3 mm 25 و فاصله بين آن ها mm انجام شد. قطر صفحه هاي موازي

انتخاب شد.

نتايجوبحث

FTIRبررسيطيف
در شكل 3 طيف FTIR مربوط به نمونه  های شلتوك برنج خالص، 
پليمر بر پايه پلي )NaAA-AA-AM-AMPS( و هيدروژل های سنتز 
NaAA-AA-( پلي پايه  بر  پليمری  با شيرابه  از اصالح شلتوك  شده 
NaAA-(نشان داده شده است. در طيف مربوط به پلي )AM-AMPS

AA-AM-AMPS(، پيك موجود در ناحيه cm-1 1569/8 نشان دهنده 

کشش نامتقارن گروه CO يون کربوکسيالت است. همچنين، پيك با 
است.   CO متقارن  به کشش  مربوط   1455/64  cm-1 متوسط  شدت 
 1045/6 cm-1 نيز در عدد موجي AMPS پيك های جذبی مربوط به
ظاهر شد که نشان دهنده گروه های SO است. وجود اين پيك ها در 

طيف تأييدي بر توليد پليمر است ]50[.
با توجه به طيف مربوط به شلتوك خالص می توان گفت، چون اين 
متفاوت  ساختارهاي  با  طبيعي  پليمرهاي  از  مخلوطي  ليگنوسلولوز، 
متفاوتي  عاملي  گروه هاي  داراي  بوده،  همي سلولوز  و  ليگنين  مانند 
کششی  ارتعاش  به  مربوط   3423/88  cm-1 ناحيه  در  پيك  است. 
گروه OH و نيز پيوندهای هيدروژنی درون مولكولی و بين مولكولی 
نوار  و   C-H کششی  ارتعاش  نشان  گر   2924/17  cm-1 نوار   است. 
 CH2–O–CH2 پيوندهای  کششي  ارتعاش  نشانگر   1048/73  cm-1 

است. با دقت در پيك مربوط به نمونه شلتوك خالص پيش از واکنش و 
 پس از تبديل شدن به هيدروژل می توان دريافت، پيك موجود در ناحيه 
cm-1 1653/28 پس از واکنش حذف شده است. اين تغييرات نشان گر 

وقوع واکنش شيميايی بين شيرابه آکريلی و شلتوك برنج است. افزون بر 
اين، پيك cm-1 1670/15 مربوط به گروه کربوکسيل آميد، پس از انجام 

شكل 2- طرح کلي مرحله تجربي.

شكل 3- طيف FTIR مربوط به نمونه های: )الف( شلتوك خالص، 
AA-NaAA-AM-( پلي پليمری  شيرابه  با  اصالح شده  شلتوك  )ب( 

 .)AA-NaAA-AM-AMPS( پلي )( و )جAMPS
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 )NaAA-AA-AM-AMPS(واکنش اصالح با شلتوك که در طيف پلي 
ظاهر شده است، نشانگر رخداد واکنش بين گروه کربوکساميد و گروه های 

عاملی روی شلتوك است.

شكلشناسی
برنج  شلتوك   )SEM( الكترونی  ميكروسكوپ  تصاوير   4 شكل 
NaAA-AA-(پلي التكس  با  آن  اصالح شده  نمونه  و  اصالح نشده 
نشان  را  سطحي  شبكه ای شده  هيبريدي  هيدروژل  و   )AM-AMPS

مي دهد. همان طورکه در شكل مشاهده می شود، ذرات شلتوك برنج 
در حالت اصالح نشده داراي سطحي بسيار صاف و صيقلی هستند و 
ساختار آن ها حفره ها و فضاهاي خالی دارد. وجود اين شكل شناسي، 
باعث ايجاد سطح تماس گسترده بين شلتوك و التكس پليمري هنگام 
انجام واکنش اصالح می شود. در نتيجه، پيشرفت بهتر واکنش اصالح 
سطح و ايجاد اتصاالت بيشتر بين التكس پليمر سنتزي و پليمر طبيعی 
به نمونه شلتوك  به  گونه اي که در تصوير مربوط  به دنبال دارد.  را 
يكنواخت روي سطح  به طور  پليمري  اصالح سطحي شده، التكس 
داده و حفره ها و  را پوشش  پليمر طبيعی  صفحه هاي تشكيل دهنده، 
فضاهاي خالی موجود بين اليه هاي ذرات شلتوك را به طور يك دست 
سطح  اصالح  از  شده  توليد  هيدروژل هاي  بنابراين،  است.  پرکرده 
شلتوك برنج از شكل شناسي سطح تقريبًا هماهنگ برخوردار است. 

 SEM-EDX آزمون  از  آمده  به دست  عنصری  نقشه   5 شكل  در 
مربوط به عناصر سديم )Na(، گوگرد )S( و نيتروژن )N(، از سطح 
تصوير  اين  است.  شده  داده  نشان  شلتوك  هيبريدی  هيدروژل های 
ضمن تأييد وجود عناصر گوگرد و سديم که جزء عناصر ويژه موجود 
در پليمر سنتزی پلي )NaAA-AA-AM-AMPS( است و در شلتوك 
در  و  عناصر  اين  يكنواخت  پراکندگی  به  ندارد،  اصالح نشده وجود 
سطح  بخش های  تمام  با  سنتزی  پليمر  يكنواخت  واکنش  به  نتيجه 

شلتوك تأکيد می کند.
NaAA-(جدول 2 توزيع اتم های مختلف در ساختار دو نمونه، پلي
AA-AM-AMPS( و شلتوك برنج اصالح شده با شيرابه پليمری بر 

جاگذاری  با  می دهد.  نشان  را   )NaAA-AA-AM-AMPS( پلي  پايه 
داده های اين جدول در معادله )2( می توان درصدهای جزء طبيعی و 
را  برنج  شلتوك  پايه  بر  هيبريدی  هيدروژل های  در  را  سنتزی  جزء 

به دست آورد:

 = درصد وزنی جزء سنتزی
1

2

w
w  ×100              )2(

در اين معادله، w2 درصد اتمی عناصر سديم يا گوگرد در هيدروژل های 

برنج  شلتوك  )الف(  نمونه هاي:  به  مربوط   SEM تصاوير   -4 شكل 
 پيش از اصالح، )ب( شلتوك برنج پس از اصالح با التكس ميكروژلي 
هيبريدي  هيدروژل  )ج(  و   )NaAA-AA-AM-AMPS( پلي 

شبكه ای شده سطحی.

 )الف(

 )ب(

 )ج(
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پايه شلتوك برنج است و w1 درصد اتمی عناصر ياد شده در پودر 
عنصر  داده های  به  توجه  با  است.   )NaAA-AA-AM-AMPS(پلي
سديم، مقدار وزنی جزء سنتزی برابر  %49 به دست آمد. پس از انجام 
محاسبات مشخص شد، مقدار جزء طبيعی در هيدروژل حدود %51 و 
مقدار  تقريبی  يكسانی  نشانگر  نتايج  است.  مقدار جزء سنتزی 49% 

مشارکت پليمر طبيعی و سنتزي در تهيه هيدروژل هيبريدي است.

TGAآزمون
برای نمونه  به شناسايی گرماوزن سنجی  شكل 6 نمودارهای مربوط 
از  تهيه شده  هيبريدی  نمونه هيدروژل  برنج اصالح نشده و  شلتوك 
NaAA-AA-( اصالح سطحی شلتوك با التكس پليمری بر پايه پلي
AM-AMPS( را نشان می دهد. برای شلتوك اصالح نشده دو مرحله 

 100°C تا   25°C بين  اول  مرحله  می شود.  مشاهده  اصلی  تخريب 
که به خروج آب باقی مانده در نمونه مربوط است. مرحله دوم بين 
C°150 تا حدود C°500 بوده که در آن بيشترين مقدار نمونه تخريب 

زنجيرهای  تخريب  به  احتماالً  مزبور  مرحله  بنابراين،  است.  شده 
اصلی پلی ساکاريد مربوط است. الگوی تخريب گرمايي شلتوك برنج 
 100°C تا   25°C دماي  از  اول  مرحله  دارد.  مرحله  سه  اصالح شده 
به خروج آب از نمونه مربوط است. مرحله دوم از دماي C°120 تا 
 257°C 250 به تخريب بخش ميكروژلی و مرحله سوم از دماي°C

تا C°500 به تخريب بخش طبيعی مربوط است. آزمون TGA نشان 
می دهد، اصالح سطح انجام شده و رفتار تخريب گرمايي تغيير کرده 
 است. دمای تخريب اوليه )IDT( از C°150 در نمونه اصالح نشده به 
C°120 در نمونه اصالح شده کاهش يافته است که اين کاهش به دليل 

ناپايداری گروه های سولفونيك اسيد در پليمر شامل مونومر AMPS است.
بازده خاکستر در نمونه شلتوك برنج خالص %25/55 و در نمونه 
خاکستر  بهره  است.   600°C دماي  در   20/53% اصالح شده  شلتوك 

شكل 5- نقشه عنصري مربوط به عناصر )الف( سديم، )ب( گوگرد و 
)ج( نيتروژن از سطح هيدروژل های هيبريدی شلتوك برنج.

نمونه  دو  ساختار  در  مختلف  اتم های  پراکندگی  درصد   -2 جدول 
پلي )AA-NaAA-AM-AMPS( و هيدروژل هيبريدی.

پلي  )AA-NaAA-AM-AMPS(عناصر
هيدروژل 
هيبريدی

C

N

O

Na

S

39/67
28/99
27/72
3/06
0/57

46/11
23 

29/09
1/78
0/01

 )الف(

 )ب(

 )ج(



اصالح شلتوك برنج با التكس ميكروژل شبكه اي شده گليسيديل براي تهيه هيدروژل هيبريدي

مجله علمی ـ پژوهشی، علوم و تكنولوژی پليمر، سال سی و يكم، شماره 2، خرداد - تير 1397

مژده اشكانی و همكاران

137

کمتر نمونه شلتوك اصالح شده در مقايسه با نمونه خالص با توجه به 
اينكه شلتوك ماده خالصي نيست، مي تواند به دليل خروج ترکيبات 
آلي، خروج ترکيبات معدني )امالح معدني( يا هر دوي آن نسبت داده 
شود. در مرحله اصالح، به دليل روغن موجود در التكس پليمري و 

شست وشو با استون خروج اين مواد آسان شده است. اگر ترکيبات 
آلي خارج شده باشند، شدت نمودار در مرحله اول بايد کمتر باشد و 
دماي تخريب در دماهاي بيشتري مشاهده شود. در حالي که اين طور 
 نيست و احتمال خروج اين ترکيبات کمتر است. بازده کم به احتمال 
زياد به دليل کاهش دماي شروع تخريب وابسته به خروج ترکيبات و 
را  گرمايي  مقاومت  ترکيبات  اين  خروج  زيرا،  است.  معدني  امالح 
کاهش می دهد و امالح معدني وجود ندارد که باعث افزايش مقاومت 

گرمايي شوند. بنابراين، بازده خاکستر هم کم شده است.

اثرنوعالتكسرویظرفيتتورمشلتوكبرنجاصالحشده
در جدول 3 اثر نوع التكس پليمري و مونومرهاي مختلف موجود در 
آن روي قابليت تورم هيدروژل هاي سنتز شده از شلتوك برنج نشان 
از اصالح  قابل مالحظه ای پس  به طور  تورم  مقدار  است.  داده شده 
روي  آکريلي  ميكروژل  پيوندزني  يافت.  افزايش  آکريلي  التكس  با 
شلتوك برنج به علت خاصيت تفكيك پذيري گروه سديم آکريالت 
سبب  محلول  فاز  و  ژل  فاز  بين  اسمزي  فشار  ايجاد  و  ميكروژل 
 افزايش قابل مالحظه تورم مي شود. بيشينه مقدار تورم )در آب مقطر، 
شيرابه  با  اصالح شده  برنج  شلتوك  با  بار(  زير  جذب  و  نمك  آب 
برابر  ترتيب  به  که  شد  حاصل   )NaAA-AA-AM-AMPS( پلي
يوني  گروه هاي  به  مي توان  و  است   4/55  g/g و   12/73  ،35/79 با 
اصالح  می دهد،  نشان  نتايج  اين  داد..  نسبت  اسيد  سولفونيك  قوي 
سطح شلتوك برنج با التكس پلي )NaAA-AA-AM-AMPS( بيشتر 
اين  بنابراين،  می شود.  تورم  مقدار  افزايش  باعث  ساير التكس ها  از 

هيدروژل هيبريدي براي شبكه ای شدن سطحي انتخاب شد. 
ظرفيتتورمهيدروژلهايهيبريديپسازشبكهایشدنسطحي

 جدول 4 ظرفيت تورم نمونه هاي شبكه  ای شده سطحي از هيدروژل 
هيبريدي در آب مقطر، محلول آب نمك و جذب زير بار در C°120 و 
h 2 درون گرم خانه و 3، 5 و min 7 در ماکروويو را نشان مي دهد. 

.)0/3 psi فشار( AUL جدول 3- تورم هيدروژل هاي تهيه شده بر پايه شلتوك برنج با استفاده از التكس هاي متفاوت در آب مقطر و آب نمك و

نوع التكس ميكروژلنمونه
نوع 

شبكه ای کننده
مقدار 

)g( شبكه ای کننده
جذب با آب 
)g/g( مقطر

 جذب با 
)g/g( 0/9% آب نمك

AUL

(g/g)

 1
2
3
4
5

Poly(NaAA-AA)

Poly(NaAA-AA)

Poly(NaAA-AA-AM-AMPS)

Poly(NaAA-AA-AM-AMPS)

Poly(NaAA-AA-AM)

1,4-BDDGE

1,4-BDDGE

PEGDGE

PEGDGE

1,4-BDDGE

0/4
0/2
0/2
0/1
0/2

21/14
8/62
35/79
13/16
9/76

11/92
5/31
12/73
8/99
5/49

4/35
3/91
4/55
3/73
2/74

به  مربوط   DTG و   TGA گرماوزن سنجی  دمانگاشت های  شكل6– 
با  اصالح شده  )ب(  و  اصالح نشده  )الف(  شلتوك:  پودر  نمونه های 

.)AA-NaAA-AM-AMPS( التكس پلي

 )الف(

 )ب(
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براي  دارند.  کمي  ژل  استحكام  به طورعمده  هيبريدي  هيدروژل هاي 
افزايش استحكام مكانيكي، شبكه سازي سطحي روي هيدروژل هاي 
افزايش  دليل  به  سطحي  شبكه ای شدن  از  پس  شد.  انجام  هيبريدي 
آب  در  تورم  مقدار  نمونه ها،  سطح  روي  عرضي  اتصاالت   چگالي 
مقدار جذب  که  حالي  در  يافت.  کاهش  نمك  آب  محلول  و  مقطر 
زير بار با افزايش همراه است. اصالح سطح با استفاده از ماکروويو 
شده  منجر  بيشتر  بار  زير  جذب  مقدار  با  هيبريدي  هيدروژل  به 
شده  سطحي  اصالح  برنج  شلتوك  هيدروژل  بار  زير  جذب  است. 
تا g/g 6 افزايش يافت.  طي فرايند شبكه ای شدن سطحي، گروه هاي 
وارد  اپوکسي  گروه هاي  با  هيبريدي  هيدروژل  اسيد  کربوکسيليك 
واکنش مي شوند که باعث ايجاد اتصاالت عرضي جديدي در سطح 
اتصاالت  چگالي  با  بار  زير  جذب  مي شوند.  هيبريدي  هيدروژل 
عرضي رابطه مستقيم دارد. بنابراين، افزايش چگالي اتصاالت عرضي 

در طول اصالح سطح به افزايش جذب زير بار منجر مي شود. 
شبكه ای شدن سطحي، مرحله مهمی براي هيدروژل هاي هيبريدي 
سطح،  اصالح  از  پيش  ها  هيدروژل  است.  صنعتي  کاربردهاي  در 
جذب زير بار کمي دارند که طي فرايند اصالح سطح مي تواند ارتقا 
کربوکسيليك  بين  شد،  گفته  که  همان طور  اصالح  فرايند  طي  يابد. 
شبكه ای شدن  عامل  اپوکسي  گروه هاي  و  ابرجاذب  هيدروژل  اسيد 
اتفاق مي افتد. روش معمولي  سطحي واکنش شيميايي به طور عمده 
براي شبكه ای شدن سطحي گرمادهي بوده که نيازمند دما و زمان زياد 
کاهش  به  که  بررسي شد  ماکروويو  از  استفاده  مقاله،  اين  در  است. 

زمان واکنش از چند ساعت به کمتر از min 10 منجر شد.

اندازهگيريجزءانحاللپذير)سل(
اصالح شده  برنج  شلتوك  هيبريدي  هيدروژل  پودر  نمونه  سل  جزء 
تجربي  بخش  در  که  همان طور   )NaAA-AA-AM(پلي التكس  با 
توضيح داده شد، اندازه گيری شد. طبق محاسبات مقدار ژل %68 و 

مقدار سل %32 به دست آمد.

رئومتري
برنج  براي هيدروژل شلتوك  زاويه اي  بسامد  مدول ذخيره برحسب 
اصالح شده با پلي)NaAA-AA-AM-AMPS( و هيدروژل هيبريدي 
دو  هر  در  است.  شده  داده  نشان   7 شكل  در  شده  سطحي  اصالح 
حالت، با افزايش بسامد مدول ذخيره نمونه ها افزايش يافت. واکنش 
شبكه ای شدن سطحي هيدروژل هيبريدي به افزايش چگالي اتصاالت 
افزايش  با  با مدول ذخيره رابطه مستقيم دارد.  عرضي منجر شد که 
زمان  نمونه  کم  بسامدهاي  در  است.  يافته  افزايش  مدول  بسامد 
دارند  را  قابليت  اين  پليمر  زنجيرهاي  و  داشته  آسايش  براي  کافي 
بسامدهاي  در  اما  دهند.  تغيير شكل  وارد شده  نيروي  مقابل  در  که 
بنابراين،  ندارند.  آسودگي  براي  کافي  زمان  پليمر  زنجيرهاي  بيشتر، 
انعطاف پذيري زنجير کاهش و مدول ذخيره افزايش مي يابد. افزايش 

مدول ذخيره نشان دهنده سخت ترشدن پليمر است ]51،52[.
دليل  به  هيبريدي  از واکنش شبكه ای شدن سطحي هيدروژل  پس 
يافته  افزايش  بيشتر  ذخيره  مدول  عرضي  اتصاالت  چگالي  افزايش 
است که خود دليلي براي توجيه کاهش مقدار جذب آب است. در 
مسئله  اين  که  است  کمتر  ذخيره  مدول  هيبريدي،  هيدروژل  نمونه 

شكل 7- تغييرات مدول ذخيره بر حسب بسامد نمونه هاي هيدروژل 
از شلتوك  تهيه شده  )الف( اصالح سطحي شده و )ب(  هيبريدي: 

.)NaAA-AA-AM-AMPS( برنج اصالح شده با التكس پلي

.)0/3 psi فشار( AUL جدول 4- تورم نمونه هاي هيدروژل هيبريدي اصالح سطحي شده بر پايه شلتوك برنج در آب و محلول آب نمك و

AUL (g/g)تورم در آب نمك )g/g(تورم در آب مقطر )g/g(شرايط شبكه ای شدن سطحینمونه

1
2
3
4

C ، 2 h° 120 )گرم خانه(
min 3، ماکروويو

min 5، ماکروويو

min 7، ماکروويو

8/44
10/44
9/65
10/5

6/85
6/40
5/56
6/55

4/75
4/89
5/11
5/73
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هيبريدي  هيدروژل  نمونه  به  نسبت  آن  کم  استحكام  نشان دهنده 
شبكه اي شده سطحي است.

نتيجهگيری

جزء   51% با  برنج  شلتوك  برپايه  هيبريدي  هيدروژل  مقاله،  اين  در 
طبيعي و %49 جزء سنتزي تهيه شد. هيدروژل هاي هيبريدي با روش 
روش  به  ميكروژل  التكس  ابتدا  شدند.  تهيه  جديدي  دو مرحله اي 
برنج  شلتوك  اصالح  سنتز شد سپس،  وارون  امولسيوني  پليمرشدن 
با التكس ميكروژلي به منظور افزايش جذب آن انجام شد. پس از 
اصالح بيشترين مقدار تورم هيدروژل هيبريدي 35/8 و g/g 12/7 به 
ترتيب در آب مقطر و محلول آب نمك %0/9 حاصل شد. اين روش 
جديد محدوديت روش پيوندزني براي تهيه هيدروژل هيبريدي مانند 

بخش  مشارکت  کم  سهم  و  کم  پيوندزني  بازده  با  هوموپليمرشدن 
طبيعي را در هيدروژل هيبريدي ندارد.

بر  غلبه  براي  هيبريدي  هيدروژل هاي  سطحي  شبكه ای شدن 
از  استفاده  با  هيبريدي  هيدروژل هاي  شد.  انجام  ژل  کم  استحكام 
از  استفاده  با  اتر  دي گليسيديل  گليكول  اتيلن  شبكه ای کننده  عامل 
دو روش گرمادهي معمولي و ماکروويو شبكه اي شدند. جذب زير 
افزايش  مقدار 27%  به  از اصالح سطح  هيبريدي پس  بار هيدروژل 
کم  بار  زير  جذب  بر  غلبه  براي  هيبريدي  هيدروژل هاي  در  يافت. 
شبكه ای شدن سطحي فرايند ضروري است. روش ماکروويو به دليل 
روش  کم  واکنش  زمان  و  بار  زير  جذب  افزايش  در  زياد  کيفيت 
کارآمدی براي شبكه ای شدن سطحي هيدروژل هيبريدي است. مقدار 
زياد جز طبيعي در اين هيدروژل هيبريدي )%51(، قيمت بسيار کم 
شلتوك برنج و جذب زير بار قابل قبول اين هيدروژل هيبريدي باعث 

کاربرد صنعتي آن شده است.
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