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ypothesis: Organogels are hydrophobic macromolecular networks with
ability to absorb and retain organic solvents. They have been used in various
applications, e.g., production of disinfectant hygienic gels used in medicine
and public health. The present paper is a preliminary report on the conversion of
common epoxy resin (DGEBA) into a new superabsorbent organogel containing
functional groups of furan, carbamate, and triazole.
Methods: The organogel was synthesized through a four-step strategy from epoxy
resin and furfuryl alcohol. The furfurylated epoxy resin was converted to an isocyanateterminated compound that then converted into a propargyl-terminated intermediate.
The final product was produced by 1,3-dipolar cycloaddition polymerization reaction
of a propargylated compound and a diazide compound prepared from epichlorohydrin.
The intermediate compounds and the final product were characterized by Fourier
transform infrared (FTIR) spectroscopy. The final product was characterized by
scanning electron microscopy (SEM), differential scanning calorimetry (DSC) and
thermogravimetric analysis (TGA). Rheological behavior in solvent N-methyl-2pyrrolidone (NMP) was preliminarily studied and swelling capacity of the organogel
was determined in various solvents.
Findings: A novel polymeric organogel was synthesized without using a particular
crosslinker. Its dried particles were found to have porosity with a pore diameter of
~680 nm. The organogel showed increased swelling capacity with dropping of solvent
viscosity and increasing of solvent polarity. The high solvent uptake and storage
capacity by this organogel has supported it as a superabsorbent organogelator. Its
swelling capacity was determined in the solvents to be in order: ethylene glycol <
chloroform < ethanol < acetonitrile < dimethylformamide < dimethylacetamide <
dimethyl sulfoxide < NMP. For instance, each gram of the organogel can absorb and
gelate ~145 g ethanol, or ~1853 g NMP, within ~1 h. The super-swelling behavior of
this solvent-retaining network was preliminarily attributed to a combination of limited
crosslinkages as well as some polymer-polymer and polymer-solvent supramolecular
interactions. The presence of 1,2,3-triazole groups is also expected to induce
antibacterial properties in this organogel.
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فرضیه :مواد جاذب حاللهای آلی (اُرگانوژلها) ،شبکههای درشتمولکولی آبگریز با قابليت جذب و
نگهداري حاللهای آلی هستند .این مواد در کاربردهای مختلفی از جمله تولید ژلهای ضدعفونی
مصرفي در پزشکی و بهداشت عمومی ،استفاده ميشوند .مقاله حاضر ،گزارشی مقدماتی درباره
تبدیل رزین اپوکسی ( )DGEBAبه ارگانوژل اَ َبرجاذب جدید داراي گروههای فوران ،كربامات و
تریآزول است.
روشها :ارگانوژل ،طی چهار مرحله اصلی از رزین اپوکسی و فوفوريل الكل تهيه شد .رزین
اپوکسی ،بهترتیب فورفوریلدار ،ایزوسیاناتدار و پروپارژیلدار شد .محصول نهايي ،طي
واکنش پليمرشدن حلقهزایي -3،1دوقطبی ،ترکیب دیآزید تهيهشده از اپیکلروهیدرین با ترکیب
پروپارژیلدار بهدست آمد .ترکیب حدواسط و محصول نهایی با طیفنمايي  FTIRشناسایی شدند.
محصول نهایی با ميكروسكوپي الكتروني پويشي ( ،)SEMگرماسنجي پويشي تفاضلي ( )DSCو
گرماوزنسنجي ( )TGAارزیابی شد .رفتار رئولوژیکی در حالل -Nمتیل پیرولیدون ()NMP
بررسی و ظرفیت تورم ارگانوژل نیز در حاللهای مختلف اندازهگیری شد.
یافتهها :ارگانوژل پليمري جدید بدون استفاده از عامل شبکهايكننده مجزا تهيه شد .ذرات
خشكشده آن دارای ساختاري متخلخل با میانگین قطر  680 nmبودند .تورم ،با کاهش گرانروی و
ی
افزایش قطبیت حالل ،افزایش مییابد .رفتار اَ َبرتورمی بهطور عمده ،به تلفیقی از اتصاالت عرض ِ
محدود و نیز برهمکنشهای ابرمولکولی ميان گروههای عاملی پلیمر-پلیمر و پلیمر-حالل
نسبت داده شد .ظرفیت جذب و ژلسازی حاللهای قطبی با این ارگانوژل ،بسيار زياد است.
ظرفیت تورم ارگانوژل در حاللها بهترتيب اتیلن گلیکول ˃ کلروفرم ˃ اتانول˃ استونیتریل ˃
ل سولفوکسید ˃  NMPبود .بهعنوان مثال ،هر گرم
دیمتیلفرمامید ˃ دیمتیلاستامید ˃ دیمتی 
از این ارگانوژل میتواند در زمان حدود  ،1 hحدود  145 gاتانول و  1853 gاز  NMPرا جذب كند و
بهحالت ژل درآيد .پیشبینی میشود ،گروههای -3،2،1تریآزول ،خاصیت ضدباکتری را به این
ارگانوژل القا ميكنند.
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مقدمه

ژلها شبکههای درشتمولکولی هستند که میتوان آنها را از نظر
برهمکنش با محیط شیمیایی یا حاللها ،به دو گروه اصلی هیدروژلها و
ارگانوژلها دستهبندي کرد .هیدروژلها آبدوست هستند ،یعنی در
محیطهای آبی متورم میشوند .در حالی که ارگانوژلها آبگریزند،
حاللهای غیرآبی (آلی) را جذب میکنند و متورم میشوند.
ارگانوژلها به دو گروه پلیمری و غیرپلیمری (مواد با وزن مولکولی
كم) دستهبندي میشوند [ .]1برحسب برهمکنشهای بینمولکولی،
ارگانوژلهای پلیمری را میتوان به دو گروه فیزیکی و شیمیایی
تقسیمبندي کرد .در نوع فیزیکی ،برهمکنشهای بین زنجیر پلیمرها
از نوع غیرکوواالنسی (مث ً
ال گرهخوردگیها و برهمکنشهای ضعیف
هیدروژنی و واندروالسی) است و در نوع شیمیایی که اتصالهاي
قوی کوواالنسی یا یونی میان زنجیرها برقرار است ،شبکههای پایدار
پلیمری تشکيل میشود [ .]2موضوع مقاله حاضر درباره این نوع
ژلهاست.
بهطور کلی ،مشابه با جذب آب بهوسيله هیدروژلها ،شبکه
ارگانوژلها حاللهای آلی را اغلب با سازوكار نفوذ ،حاللپوشی و
اختالف فشار اسمزی جذب میکنند .حاللهای آلی بر تورم
هیدروژلها ،بیاثرند یا حتی اثر عکس تورم ،یعنی اثر انقباضی
دارند .بهعنوان مثال ،هیدروژلهای اَبَرجاذب صنعتی مانند پلی(سدیم
آکریالت-آکریلیکاسید) یا پلی(آکریلآمید-پتاسیمآکریالت) که در
محلول آبی متورم شده باشند ،با قرارگرفتن در محیط آلی مانند الکل
یا استون ،منقبض میشوند و آب از دست میدهند.
ارگانوژلها در آلودگیزدایي آالیندههای آلی و نفتی و انواع
متخلخل آنها میتوانند در کاربردهای مختلفی مانند مهندسی بافت،
کاتالیزكردن واکنشها ،سوانگاري و جداسازی استفاده شوند [.]3
ارگانوژلها میتوانند در کاربردهایی از جمله در عاملهاي سطحفعال و
رهایش کنترلشده عطرها استفاده شوند .اما بیش از همه ،کاربرد آنها
در دارورساني کنترلشده ،مطالعه شده است [.]1،4،5
در دهه اخیر ،شبکههای پلیمری جدید با ساختارهای شیمیایی
متفاوت و قابليت جذب مقادیر زيادي حاللهای آلی تهیه و بررسی
شدند .در مقاالت منتشرشده در باره کربوپل یا کربومرها ،کوپلیمرهای
شبکهایشده آکریلیک اسید ،با قابلیت جذب حاللهای آلی مانند
الکلها ،مطالعه شدهاند [.]6-12
یکی از كاربردهاي متداول کربومرها ،استفاده گسترده از آنها برای
جذب و نگهداری اتانول و تولید ژلهای ضدعفونی در کاربردهای
پزشکی و بهداشت عمومی بوده است .بهتازگي از این ژلها در مبارزه
با ویروس كرونا و کنترل و پیشگیری همهگیري بیماری کووید19-
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بهطور گسترده در جهان استفاده شده است .استفاده متداول دیگر
ارگانوژلها در تهیه سوخت ژل الکلی ،مث ً
ال بهعنوان اَفروزنده آتش
(استفادهشده در پیکنیک یا توسط کوهنوردان برای ایجاد آتش) است
که مانع از نشت الکل هنگام انتقال میشود .از ساير کاربردهای مهم
ارگانوژلها استفاده از آنها در رفع آلودگیهای نفتی از آب و محیط
زیست است [ .]13،14ارگانوژلهای کوپلیمری بر پایه مونومرهایی غیر
از آکریلیك اسید نیز ساخته و مطالعه شدهاند [ .]15-17از این میان،
ارگانوژلهای بر پایه مونومر -2آکریلآمیدو-2-متیل پروپان سولفونیک
اسید ( )AMPSخواص جالب توجهی نشان دادهاند [.]18-20
در راستای تهیه مواد پلیمری جاذب مایعات آلی نامبرده و نيز
پژوهشهای اخیر در زمینه تبدیل رزین اپوکسي صنعتي رایج
(دیگلیسیدیل اتر بیسفنول  )Aبه پلیمرهای خودترمیم [،]21،22
این مقاله ،گزارشی از مطالعه مقدماتی برای تهیه ارگانوژل جدید
داراي گروههای فوران و تریآزول از رزین اپوکسی بوده که تاکنون
در مراجع گزارش نشده است .در این پژوهش ،واکنش پلیمرشدن
با مركزيت واکنش حلقهزایی آلکین-آزید بوده كه جزو واکنشهای
کلیک است .اين واكنش در شرایط مالیم و دمای محیط ،در مجاورت
کاتالیزگر مس سولفات-سدیم آسکوربات و بدون نیاز به عامل
شبکهايكننده انجام میشود .شایان ذکر است ،در چند مقاله چاپشده
برای تهیه ارگانوژل نیز از واکنش کلیک در مجاورت کاتالیزگر نامبرده
استفاده شده است که دو مقاله نخست در این حوزه ،مربوط به  Diazو
همکاران است [ .]23،24در ادامه کار حاضر درنظر بود ،گروههای
-2آلکیل فوران برای اصالحات بعدی از واکنش حلقهزایی دیلز-آلدر
استفاده شوند .انتظار میرود ،گروههای -3،2،1تریآزول در قابليت
القای خواصي مانند خاصیت ضدباکتریایی به سامانه پلیمری،
مؤثر باشند.

تجربی
مواد

رزین اپوکسی دیگلیسیدیلاتر بیسفنول  )DGEBA( Aبا نام
تجاری  Epikote 828از شرکت  Hexionتهیه شد .فورفوریل الکل و
اپیکلروهیدرین از شرکت  Daejungو دیبوتیل قلع دیلورات
( ،)DBTDLهگزامتیلن دیایزوسیانات ( )HDIو پروپارژیل الکل
( )PPAاز شرکت  Sigma-Aldrichو سدیم آسکوربات از شرکت
 BDHخریداری شدند .از تریاتیلآمین ( ،)TEAتترابوتیل آمونیوم
س سولفات پنج آبه ( )CuSO4.5H2Oو
برمید ( ،)TBABسدیم آزید ،م 
و
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حاللهای تهیهشده از  Merckاستفاده شد .تمام مواد بههمان شکل
خریداریشده بهكار گرفته شدند.
دستگاهها و روشها

برای شناسایی ساختار مواد و بررسی پیوندهای تشکیلشده یا از
بین رفته در اثر واکنشهای شیمیایی ،از طيفسنجي  FTIRاستفاده
شد .در اين آزمون ،طیفسنج  FTIRمدل  BRUKER-IFS48ساخت
آلمان بهكار گرفته شد .برای بررسي پودر ارگانوژل ،مقداری نمونهبه
حالت پودر با پتاسیم برمید ( )KBrمخلوط و زیر فشار ،قرص مناسبی
از آن تهیه شد .همچنین ،برای بررسی نمونههای مایع ابتدا قرص
 KBrتهیه و سپس فیلم نازکی از نمونه روی سطح قرص کشیده شد.
براي بررسي پایداری گرمایی ،تعیین دقیق دماها و مراحل تخریب
گرمایی بهكمك  آزمون گرماوزنسنجی ( ،)TGAگرماوزنسنج
 TGA-PLمدل  TGA1500ساخت شرکت  Mettler Toldoانگلستان
بهكار گرفته شد .آزمون  TGAروی نمونههای پختشده در جو
نیتروژن با سرعت گرمادهی 10°C/minدر گستره دمایي 800-25°C
انجام شد .آزمون گرماسنجی پويشي تفاضلی ( )DSCنيز با دستگاه
 DSCمدل  Maia 200F-3ساخت شرکت  Netzschآلمان در جو
نیتروژن با سرعت گرمادهی 10°C/minدر محدوده دمایی 25-200°C
انجام شد.
براي بررسي شكلشناسی ذرات ارگانوژل خشک ،از ميكروسكوپ
الكترونی پويشي ( )SEMاستفاده شد .بدین منظور ،ميكروسكوپ
مدل  VEGAساخت شركت  TESCANکشور چک بهكار گرفته
شد .پیش از آزمون ،اليه نازكي از طال روی نمونهها پوشش يافت و
آزمون با ولتاژ  20 kVانجام شد .الگوهاي  EDXنيز برای تعیین
عناصر سازنده محصول پلیمری تهیه شدند .برای آزمونهای تورمی،
از محصول با اندازه ذرات در محدوده مش  100تا ( 35قطر حدود
 150 mmتا  )400 mmاستفاده شد .برای اندازهگیری تورم 0/10 g ،پودر
ارگانوژ ل ( )Wsدرون  100 gحالل بهمدت  1 hقرار گرفت تا نمونه
به تورم تعادلی (حداکثر ظرفیت جذب) برسد .ارگانوژ ل متورم ،پس از
صافکردن با روش کیسه چای و خروج حالل اضافی ،وزن شد (.)Wd
ظرفيت جذب ( )g/gاز معادله ( )1تعیین شد:
(Q = (Ws-Wd)/Wd      			 	)1

بررسیهای رئولوژیكي ارگانوژلهای متورم ( 1 gنمونه خشک در
10 gحالل) با دستگاه  Para-Physical Vibrationalمدل MCR 300
ساخت شركت  Anton Paarآلمان در دمای  25°Cبا هندسه
318
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صفحههاي موازی انجام شد .قطر صفحهها  25 mmو فاصله ميان
آنها  3 mmبود .مدول ذخیره ( )G¢و مدول اتالف ( )G²بهعنوان
متغیری از بسامد زاویهای (در گستره  )0/1-100 rad/sدر کرنش
برشی ثابت  0/2ثبت شدند.
تهيه رزین اپوکسي فوراندارشده

رزین اپوکسی فوراندارشده ( )FERمشابه روش از پیشگزارششده
تهيه شد [ .]21،22مقدار  )60 g( 0/16 molرزین اپوکسی با
 )31/7 g( 0/37 molفورفوریل الکل مخلوط شد .پس از حصول
مخلوطي همگن 0/4 g ،تریاتیلآمین بهعنوان کاتالیزگر به مخلوط
واکنش اضافه شد .واکنش بهمدت  12 hدر دمای  70°Cادامه يافت.
محصول واکنش با دیاتیلاتر ( )25×10 mLبهخوبی شستوشو داده
شد .سپس ،درون گرمخانه خأل خشک شد.
تهيه -3،1دیآزیدوپروپان-2-ال

-3،1دیآزیدوپروپان-2-اُل ( )DAPOمشابه روش  Priyankaو
همکاران [ ]25تهيه شد .اما ،این گروه از کاتالیزگر انتقال فازی استفاده
نکردند .از آنجا که حالل استفادهشده در این واکنش ،استونیتریل و
آب با نسبت  ۷به  ۳بود ،استفاده از کاتالیزگر انتقال فاز در افزایش
بازده و سرعت واکنش مفید است .بنابراین ،از تترابوتیل آمونیوم
برمید ( )TBABبهعنوان کاتالیزگر انتقال فاز استفاده شد .ابتدا)5 g( ،
 0/054 molاپیکلروهیدرین با تركيب حاللی پيشگفته مخلوط شد.
سپس 0/135 mol )8/8 g( ،سدیم آزید بهتدریج در دمای معمولي به
مخلوط واکنش اضافه شد .در ادامه ،مخلوط واکنش بهمدت  ۲۴ hدر
دمای  90°Cبازروانی شد .در نهایت ،مخلوط واکنش با حالل متیلن
کلرید شسته شد و محصول خالص با بازده  79%بهدست آمد.
تهيه پیشپلیمر  FERبا انتهای ايزوسيانات

برای تهیه این پیشپلیمر 1 mol ،از  FERتهیهشده در مرحله قبل،
درون کلروفرم خشک حل شد و در مجاورت  1%وزنی DBTDL
بهعنوان کاتالیزگر ،با  2/3 molاز ( HDIمقدار اضافی) وارد بالني
دودهانه مجهز به همزن مغناطیسی و ورودی گاز نیتروژن خشک
شد .هدف از افزایش مقدار اضافی ایزوسیانات اطمینان از واکنش
همه گروههای هیدروکسیل انتهایی با ایزوسیانات بود .واکنش در
دمای معمولي بهمدت دو روز ادامه يافت .سپس ،مقدار اضافی HDI
بهكمك  شستوشو با هگزان خشک ( )5×250 mLخارج شد و
محصول به حالت رزین گرانرو نارنجیرنگ بهدست آمد.
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تهيه  FERپروپارژیلدارشده

برای تهيه  FERپروپارژیلدارشده ( ،)FERpپیشپلیمر مرحله پیشین
با نسبت  1به  2با پروپارژیل الکل زير جو نیتروژن خشک ،بهخوبی
با مقدار کافی کلروفرم مخلوط شد تا محلول یکنواختی بهدست آید.
سپس ،دمای واکنش بهتدریج تا دمای  80°Cافزایش يافت و مخلوط
واکنش حین همزدن شدید بهمدت  1 hدر این دما قرار گرفت .پس
از سردشدن ،محلول تا دمای معمولي ،برای تبخیر کلروفرم موجود
در آن بهمدت  24 hدر دمای معمولي تحت خأل قرار گرفت تا
محصول بسیار گرانرو یا نیمهجامد به رنگ نارنجی-قهوهای با بازده
ک ّمی بهدست آید.
تهيه ارگانوژل

برای تهيه ارگانوژل از روش مشابه مقاله  Hongو همکاران استفاده
شد [ .]26مقدار  1 molاز  FERpبا  DAPO 1 molبهخوبی در
مخلوطی شامل  100 mLدیمتیلفرمامید ( )DMFو آب با نسبت
س سولفات و
 10به  1مخلوط شدند تا محلول یکنواختی بهدست آید .م 
سدیم آسکوربات با نسبت مولی  1به  2در  5 mLمخلوط –DMF
آب بهطور جداگانه تهيه و به محلول واکنشگرهای فوق اضافه شد.
مخلوط واکنش در دمای معمولي همزده شد تا با گذشت 30 min
رنگ آن از آبی مایل به سبز به نارنجی تغییر یافت .پس از 1 h
مخلوط واکنش به ذرات ژلمانند تغییر حالت داد (رسوب متورمشده
در محلول) .محصول صاف شد و برای حذف اجزای واکنشنداده،
با  250 mLتتراهیدروفوران ( )THFشسته و درون گرمخانه خأل
با دمای  60°Cبهمدت یک شب خشک شد .شکل  ،1ارگانوژل
بهدستآمده با بازده ک ّمی را در انتهای واکنش پلیمرشدن و پس از
حصول نهایی آن نشان میدهد.

نتایج و بحث
راهبرد سنتز

در شکل  ،2راهبرد سنتز چهارمرحلهاي طراحیشده برای تهیه
ارگانوژل نشان داده شده است .مطابق این راهبرد ،ابتدا ،رزین
اپوکسی  DGEBAبا فورفوریل الکل واکنش داده شد [ ]21،22تا با
بازشدن گروههای اپوکسید ،رزین  FERداراي گروههای فورفوریل و
هیدروکسیل بهدست آید .در مرحله دوم FER ،طی واکنش با
دیایزوسیانات  ،HDIبه ترکیب پیشپلیمر با انتهاي گروههای
ایزوسیاناتی تبدیل شد .در مرحله سوم ،این ترکیب با پروپارژیل الکل
واکنش داده شد تا پیشپلیمر با انتهاي گروههای پروپارژیل تشكيل
شود .برای انجام مرحله چهارم ،ابتدا ،باید ترکیب دیآزید DAPO
تهيه شود که در فهرست فروشندههای مواد شیمیایی ،موجود نیست.
 DAPOاز واکنش اپیکلروهیدرین با سدیم آزید تهیه شد .سپس
در مرحله آخر ،با ترکیب دارای گروههای انتهایی پروپارژیل ،وارد
واکنش افزایشي حلقهزايي -3،1دوقطبی شد تا طی واکنش پلیمرشدن
مرحلهای ،پلیمر نهایی بهدست آید.
واکنش پلیمرشدن اخیر (با مرکزیت واکنش حلقهزایی آلکین-
آزید) ،جزو واکنشهای کلیک است که در شرایط مالیم در دمای
محیط و مجاورت کاتالیزگر مس سولفات-سدیم آسکوربات ،انجام
میشود .در اين واكنش بدون وجود عامل شبکهايكننده مجزا،
ساختار ارگانوژل پلیمری تشكيل شد .حذف کاتالیزگر باقیمانده در
پلیمر نهایی ،با شستوشوی محصول بهكمك آب و حالل مناسب،
حائز اهمیت است .از آنجا که احتمالهاي متنوعی برای اتصالهاي
عرضی یا برهمکنشهای بینزنجیری وجود دارد (که در بخش جذب
حالل و رفتار تورمی ،بحث ميشود) ،برای آساني ترسيم و پرهیز از
پیچیدگی محصول نهایی در شکل  ،2زنجیر پلیمری محصول بهطور
خطی نشان داده شده است.
بررسی ساختار نمونههاي تهيهشده

)(b

				 )(a

شکل  -1ارگانوژل سنتزشده )a( :پيش و ( )bپس از استحصال نهایی آن.

Fig. 1. Synthesized organogel: (a) before and (b) after final
workup.

ساختار شیمیایی تمام محصوالت میانی و نیز پلیمر نهایی ،با
طیفنمايي  FTIRبررسی و تأیید شد (شکل  .)3در طیف رزین
اپوکسي فوراندارشده ( ،)FERپیک  C-O-C( 918 cm-1حلقه
اپوکسی) تقریب ًا از بین رفته و پیک  740 cm-1وجود حلقه فورانی
را در ساختار رزین حاصل تأييد كرد [ .]21،22افزایش شدت پیک
پهن هیدروکسیل در حدود  3417 cm-1نیز ،بازشدن حلقههای اپوکسید و
ایجاد گروههای هیدروکسیل را تأیید كرد.
در طیف مربوط به پیشپلیمر ایزوسیاناتی ،ظاهرشدن پیک 2271 cm-1
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شکل  -3طیفهای  FTIRرزین اپوکسی اولیه ( ،)DGEBAترکیبات
حدواسط و محصول ارگانوژل نهایی.

Fig. 3. FTIR spectra for the initial epoxy resin (DGEBA),
the intermediate compounds, and the final organogel product.

 2100 cm-1و پیک پهن هیدروکسیل در  3417 cm-1تأیید شد [.]27
در طیف  FTIRارگانوژل ،ظهور پیک کوچک اختصاصی در
 3146 cm-1مربوط به پیوند دوگانه حلقه حاكي از تشکیل حلقههای
-3،2،1تریآزول است [.]28
شکل -2راهكار سنتزي برای تهیه ارگانوژل جديد از رزین اپوکسی
(محصول نهایی ،شبکهای با احتمالهاي متنوعی از برهمکنشها و
پیوندهای عرضی است .بنابراين زنجیر خطي نشان دادهشده،
ساختاری ايدهآل است).

Fig. 2. Synthetic strategy for preparing the new organogel from
epoxy resin (the final product is a network with a variety of
possibilities of interactions and cross-links; so, the linear chain
is an ideal structure).

مربوط به گروههای ایزوسیانات موجود در انتهای زنجیرها و نيز پیک
 1708 cm-1مربوط به گروههای کربونیل کارباماتی ،حاكي از تشکیل
محصول پیشپلیمر با انتهاي گروههای ایزوسیاناتی است .در طیف
مربوط به محصول واکنش پروپارژیلدارشده ( ،)FERpحذف پیک
 2271 cm-1مربوط به گروههای ایزوسیانات انتهای زنجیر و نيز تشکیل
پیک  2125 cm-1مربوط به گروههای آلکین انتهایی (،)−CH≡C
ساختار ترکیب پروپارژیلدار را تأييد كرد.
ساختار ترکیب سنتزشده دیآزیدي ( )DAPOنیز با وجود پیك 
قوی و شاخص گروه عاملي آزید (– )−N=N+=Nدر عدد موجی
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شكلشناسی

شکل  4عكسهاي  SEMو الگوي  EDXمربوط به ارگانوژ ل را پیش از
مرحله خالصسازی و شستوشو و پس از آن نشان میدهد .الگوهاي
 EDXمربوط به نمونه پیش از شستوشو ،حاکی از وجود مقداری
کاتالیزگر مسسولفات باقیمانده در ذرات ارگانوژ ل است (شکل .))a( 4
اما پیکهای مربوط به مس ،پس از شستوشوی نمونه با مخلوط آب-
 ،THFحذف شدند (شکل  .))b( 4بنابراین ،در صورت ضرورت نبود یون
مس ،شستوشوی کامل ذرات ارگانوژ ل با آب و  THFبرای خالصسازي
محصول ،حائز اهمیت است .همانطور که از مقایسه عکسهای SEM
مشخص است ،این مرحل ه شستوشو بر شكلشناسی ذرات اثری نداشته
است .در هر دو گروه از عكسها ،ذرات ارگانوژ ل ساختار متخلخل
درشت و ریز دارند .حفرههاي درشت با ابعادی در گستره حدود
 40-80 mmو ریزتخلخلها بهطور میانگین با ابعادي حدود 680 nm
بودند (این ابعاد با نرمافزار  Image Jاندازهگیری شد) .منطقی است،
افزون بر نقش ساختار قطبی ويژه این ارگانوژ ل در جذب مقدار زیادي
از حاللها ،وجود چنین ساختار متخلخلی نیز به قابليت و سرعت جذب
مقدار زیادي حالل ،بهویژه حاللهای قطبی کمک ميكند.
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)			 (a) 								(b

شکل  -4نتايج  SEMو  EDXارگانوژل خشک )a( :پیش از شستوشو و ( )bپس از شستوشو با محلول آب THF-براي حذف کاتالیزگر مس باقیمانده.

Fig. 4. SEM and EDX results of the dried organogel: (a) before washing and (b) after washing with water-THF solution for
removing the residual copper catalyst.
بررسي گرمایی

این پلیمرها دمای انتقال كمتر ،مربوط به قطعههاي نرم (بخشهای
متیلنی خطی ساختار) و دیگری مربوط به قطعههاي سخت ساختار
(گروههای يورتانی) است .در اینجا نیز میتوان دمای كمتر را به
قطعههاي نرم نسبت داد .وجود حلقههای آروماتیک در ساختار
ارگانوژل به نوعی موجب محدودیتهایی در تحرک زنجیرها در
دمای  Tgميشود و به همین دلیل دمای انتقال شیشهای مربوط به
بخشهای نرم ساختار ارگانوژل از پلییورتانهای خطی رایج ،کمی
بيشتر است.

در گرمانگاشتهای TGAو  DTGمربوط به ارگانوژ ل خشک (شکل ،)5
دو پیک در دماهای  240و  333°Cديده میشود .مقدار زغال باقیمانده
پس از تخریب ،در دمای  800°Cحدود  10%است .از آنجا که ساختار
ارگانوژل ،داراي گروههای يورتانی است ،در اینجا نیز مانند سایر
پلیيورتانها اولین پیک تخریب که البته در مقایسه با پیک دوم،
چندان شايان توجه نیست ،در حدود  240°Cظاهر شد كه مربوط به
شکستن گروههای يورتان است [ .]29پیک دوم ،پیک عمده تخریب
بوده که در مقایسه با پیک اول بزرگتر است و در دمایی مشابه با
دمای پیک تخریب اصلی رزینهای اپوکسی بر پایه بیسفنول A
قرار دارد [ .]30بنابراین میتوان گفت ،پیک اصلی مربوط به تخریب
بخشهایی از ساختار است که از رزین اپوکسی اولیه نشأت ميگيرند و
بخش زيادي از ساختار را نیز تشکیل میدهند.
در گرمانگاشت ( DSCشکل  ،)6دو دمای انتقال شیشهای ()Tg
در حدود  54و  87°Cديده میشود .ظهور دو دمای انتقال شیشهای
براي بسیاری از پلیيورتانها پديده غیرعادی نیست .در واقع ،در

شکل  7تصویر محصول ارگانوژ ل را پیش از تورم و پس از تورم
در حاللهای اتیلن گلیکول ( ،)EGدیمتیل سولفوکسید (،)DMSO
دیمتیلفرمامید ( ،)DMFو -Nمتیل پیرولیدون ( )NMPنشان میدهد
تا تصویری قابل درك از ارگانوژ ل متورمشده در چند حالل انتخابي
را بهدست دهد .از آنجا که این محصول ،در هیچ حاللی حتی در گرما
نیز حل نمیشود ،با استوکیومتري معینی از واکنشدهندهها که در اینجا

شکل  -5گرمانگاشتهای  TGAو  DTGارگانوژل خشک.

شکل  -6گرمانگاشت  DSCارگانوژل خشک.

Fig. 5. TGA and DTG thermograms of the dried organogel.

جذب حالل و رفتار تورمي

Fig. 6. DSC thermogram of the dried organogel.
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)(a

)(b

شکل  )a( -7ارگانوژل پيش از تورم و ( )bارگانوژل متورمشده
در حاللهای اتیلن گلیکول ( ،)EGدیمتیل سولفوکسید (،)DMSO
دیمتیلفرمامید ( ،)DMFو -Nمتیل پیرولیدون (.)NMP

Fig. 7. (a) The organogel before swelling, and (b) the organogel
swollen in solvents ethylene glycol (EG), dimethyl sulfoxide
(DMSO), dimethylformamide (DMF), and N-methyl-2pyrrolidone (NMP).

بهکار رفته است ،میتوان گفت ساختاری شبکهای تشکیل شده است.
در فرایند پلیمرشدن در اینجا ،از عامل شبکهايكننده جداگانهای
استفاده نشده است .هر دو مونومر واکنشدهنده ،دو عاملیاند و
بنابراين بهطور اصولي باید پلیمر خطی بهدست دهند که انحاللپذیر
باشد .اما چنین نیست ،در اینجا نوعی شبکه وجود دارد .منشأ تشکیل
شبکه را بهطور مقدماتی میتوان گروههای هیدروکسیل موجود در
رزین اپوکسی اولیه دانست .ساختاری که اغلب برای رزین اپوکسي
رایج (دیگلیسیدیل اتر بیسفنول  )Aدرنظر گرفته میشود ،مونومري
دوعاملی بوده در حالی که این ساختاری ايدهآل یا تقریبی است
در واقع ،رزین اپوکسی داراي ساختاری اوليگومري با اندکی
گروههای الکلی نوع دوم در میانه زنجیر اولیگومر است .همین
گروههای الکلی ،بههمراه گروههای الکلی نوع دومی که در ساختار
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محصول فورفوریلدارشده نیز وجود دارند ،در مرحله بعدی سنتز نیز
میتوانند شرکت کنند .در مرحله دوم سنتز (واکنش با دیایزوسیانات)،
بهدلیل كمبودن وزن مولکولي محصول این مرحله و نیز اندکبودن
گروههای  OHمربوط به رزین اپوکسی اولیه ،این محصول ،بهحالت
مایعی گرانرو ،انحاللپذیر و شبکهاینشده است .محصول مرحله
سوم (محصول واکنش پروپارژیلدارشدن) نیز بهدلیل مشابه ،هنوز
انحاللپذیر است .یعنی در محصول مرحله دوم و نيز در محصول
مرحله سوم (شکل  ،)2بعضی مولکولها ممکن است ،بهجای دو
انتهای واکنشپذیر ،دارای سه انتهای واکنشپذیر باشند .اما با وجود
این ،هنوز شبکهای نیستند و بنابراين انحاللپذیرند .اما ،مولکولهای
دارای بیش از دو انتهای واکنشپذیر پروپارژیلی ،وقتی در آخرین
مرحله سنتز ،وارد واکنش پلیمرشدن افزایشي حلقهزایی -3،1دوقطبی
شوند ،به ساختار درشتمولکولی منجر میشوند و ساختار را به سمت
شبکهایشدن پیش ميبرند .البته این شبکهایشدن محدود است .زیرا،
تعداد گروههای هیدروکسیل نامبرده موجود در رزین اپوکسی اولیه،
اندکاند و در واقع ،فقط بعضی از زنجیرهای اولیگومر اولیه ،چنین
عامليت اضافی را دربردارند .در نتیجه ،با فرض ایجاد اتصالهاي
عرضی کوواالنسی و شبکهايشدن ،چگالی شبکهایشدن بهقدری كم
است که در نهایت ،عم ً
ال قابلیت جذب مقدار بسيار زیادي حالل
بهوسيله شبکه پلیمری فراهم میشود.
در جدول  ،1فهرست حاللهای بررسیشده ،گرانروی و خواص
قطبی آنها و مقدار تورم ارگانوژل در هر يك از آنها آمده است.
مقدار تورم ارگانوژل در حاللهای مختلف ،متفاوت است و از کمينه
آن 112 g/g ،در اتیلن گلیکول ،تا بیشینه آن  1853 g/gدر  ،NMPتغییر
میکند .ظرفیت تورم ارگانوژل ،بیش از هر چیز ،تابع قطبیت حالل
است .قطبیت حالل که با توجه به ساختار مولکولی آن ،در پارامترهای
گشتاور دوقطبی و ثابت دیالکتریک بازتاب یافته است ،در شاخص
قطبیت بهعنوان معیاری تجربي ديده ميشود .شاخص قطبیت حالل
( ،)solvent polarity indexمعیاری تجربی از قابليت حالل برای
برهمکنش با گستره متنوعی از مواد حلشدني قطبی تعریف شده است [.]31
بهطور کلی ،ظرفیت تورم در حاللهای مختلف ،نه فقط به
شبکهایشدن پلیمر ،بلکه به برهمکنشهای بینمولکولي پلیمر-پلیمر،
پلیمر-حالل ،حالل-حالل و خواص فیزیکی-شیمیایی حالل ،بهویژه
گرانروی آن نیز وابسته است .در نتیجه ،برايند اتصالهاي عرضي
محدود و مجموعه همه این برهمکنشهاست که رفتار تورم در حالل و
ظرفیت جذب حالل بهوسيله این پلیمر را تعیین میکنند.
برهمکنشهای احتمالي پلیمر-پلیمر در اینجا متنوع هستند ،زیرا
گروههای عاملی متنوعی در ساختار پلیمر وجود دارند .در شکل )a( 8
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جدول  -1گرانروی و ويژگيهاي قطبی حاللهای مختلف بررسیشده و ظرفیت تورم ارگانوژل در هر حالل.

Table 1. Viscosity and polar characteristics of different studied solvents, and the organogel swelling capacity in each solvent.
Swelling capacity of the

Polarity index a

Dielectric

Dipole

Viscosity

constant, ε
41.4

moment, D
2.3

)(mPa.s
16

Ethylene glycol

1.15

0.56

Chloroform

1.07

Ethanol
Acetonitrile

Solvent

organogel in the solvent (g/g) b
112±10

-

118±14

4

4.81

145±11

5.2

25.3

1.69

640±26

5.8

36.64

3.44

0.37

1169±36

6.4

36.71

3.86

0.79

DMF

1213±21

6.5

37.78

3.72

0.93

DMAc

1588±18

6.6

46.68

4.1

1.99

DMSO

1853±14

6.7

32.2

4.9

1.7

NMP

(a) A relative measure of the degree of interaction of the solvent with various polar test solutes [31].
(b) The time for equilibrium swelling = 1h.

برخی برهمکنشهای ابرمولکولی (از نوع پیوند هیدروژنی) میان
گروههای عاملی موجود در ساختار ارگانوژ ل نشان داده شده است.
بر اساس یافتههای گزارششده ،بهویژه درباره ارگانوژلهای حاصل
از شبک هايشدن غیرکوواالنسی داراي ساختارهايی با پیوندهای
آمیدی [ ،]23،24در محصول ارگانوژ ل پژوهش حاضر نیز بهدليل
وجود پیوند کارباماتی (يورتاني) که حتی بیش از پیوند آمیدی (پپتیدی)
مستعد تشکیل پیوند هیدروژنی است ،برهمکنشهای بینمولکولی
غیرکوواالنسی نیز بهویژه از نوع پیوند هیدروژنی (پیوندهای هیدروژني
کاربامات-کاربامات ،کاربامات-تریآزول ،کاربامات-فوران) میتوانند
در ایجاد شبکه و تشکیل ژل مشارکت داشته باشند .همچنین به روش
مشابه ،گروههای هیدروکسیل نوع دوم مربوط به ترکیب DAPO
موجود در ساختار محصول ارگانوژل ،نیز میتوانند با تشکیل پیوندهای
هیدروژنی ،در چنین برهمكنشهای ثانویه ميان زنجیرها شرکت کنند
(شکل  .))a( 8درضمن ،برهمکنشهای دیگری نیز مانند برهمکنشهای
دوقطبی-دوقطبی و انواع ضعیف واندروالسی (میان قطعات خطي
هگزامتیلنی) ،و برهمكنشهاي  π-πمربوط به حلقههای آروماتیك 
فنیلنی ،تریآزولی و فورانی نیز محتمل هستند.
در شکل  ، 8مهمترین برهمکنشهای پلیمر-حالل فهرست شدند.
پیوندهای هیدروژنی در این میان نقش بسزایی دارند .این پیوندها با
وجود انرژی كم (میانگین حدود  ،)20 kJ/molمیتوانند با اثرهاي
تجمعی ،گسترده شوند .حالل پروتونداری مانند اتانول میتواند با
تمام گروههای عاملی مستقر در ساختار ارگانوژل ،پیوند هیدروژنی
برقرار کند (شکل  .))b( 8استونیتریل نیز افزون بر ایجاد پیوند
هیدروژنی با گروه  OHروی زنجیر پلیمر ،با گروه  NHکاربازول
و

در آن نیز پیوند هیدروژنی میدهد (شکل  .))e( 8افزون بر پیوند
هیدروژنی ،حاللهای آمیدی ( DMAC ،DMFو  )NMPو نيز
 DMSOمیتوانند برهمکنشهای دوقطبی-دوقطبی با این ارگانوژل
داشته باشند (شکل ( )c( 8و ( .))dاز آنجا که این حاللها در شكل
رزونانسی خود ،به ساختار تقریب ًا دوقطبي کامل (تقریب ًا یونی) نزدیک
میشوند ،قطبیت آنها بسیار زیاد ميشود و در پي آن ،برهمکنشهای
دوقطبی-دوقطبي آنها با پلیمر ،فزونی مییابد .بدین ترتیب ،مقدار
انرژی این برهمکنشها از حد معمول ( )5-25 kJ/molبه سوی
انرژی برهمکنشهای یون-دوقطبی ( )40-600 kJ/molافزایش
مییابد .افزایش شدید این برهمکنشها ،میتواند از دليلهاي مهم
ارتقای شايان توجه ظرفیت تورم باشد .يادآور میشود ،افزون بر گروه
کاربازول در زنجیر پلیمر ،ناجورحلقه آروماتیک -3،2،1تریآزول
نیز بهدلیل وجود شكلهای رزونانسي دارای بار الکتریکی ،امکان
برهمکنشهای دوقطبی-دوقطبی با  DMSOو حاللهای آمیدی را
دارد که در اینجا نشان داده نشدند.
دادههای تورم بهوضوح نشان میدهند ،با افزایش قطبیت حاللها،
مقدار جذب حالل و تورم ارگانوژل نیز افزایش یافته است .ابتدا
انتظار میرفت ،در حاللهای پروتوندار ،مانند اتانول و اتیلن گلیکول
که قابليت تشکیل پیوند هیدروژنی با ماده قطبی را دارند ،ظرفیت
تورم بيشتر باشد .اما چنین نبود .یکی از علتهاي مهم كمبودن نسبي
تورم در این حاللها آن است که پیوندهای هیدروژنی گستردهای میان
مولکولهای این حاللها نیز وجود دارد (برهمکنش حالل-حالل)
که موجب افزایش گرانروی آنها میشود .در اینجا برهمکنشهای
حالل-حالل نشان داده نشدند ،اما یکی از آثار این برهمکنشها ،در
و
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شکل  -8برخی برهمکنشهای ابرمولکولی (از نوع پیوند هیدروژنی،
یون-دوقطبی ،و دوقطبی-دوقطبی) محتمل میان گروههای عاملی
موجود در ساختار ارگانوژل با خود و حالل.

Fig. 8. Some probable supramolecular interactions (H-bonding, ion-dipole, and dipole-dipole) between the functional
groups of the organogel and the solvents.

گرانروی حالل ظاهر میشود .در شرایطی که تورم ،در ابتدا تحت
کنترل نفوذ حالل به درون توده پلیمر است (یعنی ابتدا باید نفوذ اتفاق
بيفتد تا تورم رخ دهد) ،حالل گرانروتر ،قابلیت نفوذ کمتری در ماده
دارد و موجب كاهش تورم میشود .بهعنوان مثال ،در اتیلن گلیکول
که بیشترین گرانروی را در این میان دارد ،ظرفیت جذب حالل به
کمترین مقدار كاهش مييابد ( .)112 g/gبا وجود این ،کلروفرم،
با وجود داشتن کمترین مقدار گرانروی و بنابراين بيشترين قابلیت
نفوذ در ارگانوژل ،بهدليل قطبیت کمتر و برهمکنش بسیار ضعیف با
ارگانوژل (شکل  ))f( 8نمیتواند آن را بهخوبی متورم كند و كاهش
شايان توجهي در ظرفیت تورم نشان میدهد (.)118 g/g
افزون بر برهمکنشهای پیشگفته ،از آنجا که در آخرین مرحله سنتز
324
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که به ایجاد پلیمر منجر میشود ،یون مس (بهعنوان جزئي از زوج
کاتالیزگر اكسايشي) در مخلوط واکنش وجود دارد ،احتمال تشکیل
پیوندهای کوئوردیناسیوني آن با گروه -2فورفوریلاتر (شکل  ،)2دور
از انتظار نیست .اما با حذف باقیمانده کاتالیزگر بهكمك شستوشوی
مؤثر محصول (شکل ،))b( 4چنین احتمالی در اینجا رد میشود .با
وجود این ،با چشمپوشي عمدی از مرحله شستوشوی محصول،
اگر این مقادیر یون فلزی در محصول باقی بماند ،میتواند در القای
زيستفعالي (مث ً
ال خواص ضدمیکروبی) و پایداری گرمایی ،مؤثر و
مفید باشد .بر اساس گزارشها [ ،]32-35ساختارهایی بسیار مشابه
با -2فورفوریلاتر ،یعنی باز شيف متناظر آن ،مانند لیگاند دودندانه با
یون مس ( )IIکوئوردینه میشوند و محصوالتی زیستفعال بهدست
ميآيد .اما ،این یونها با وجود اندکبودن ،اگر بتوانند فقط بعضی
نقاط روی زنجیر پلیمر را که دارای گروههای آویزان -2فورفوریلاتر
است ،با روش کوئوردیناسیونی اطراف خود جمع کنند ،در تشکیل
شبکه و افزایش چگالی شبکهايشدن شرکت ميكنند .بنابراين ،در
بهبود بعضی خواص مانند افزايش محتوای ژل و نیز استحکام و قوام
مکانیکی ژل متورم ،مؤثر خواهند بود .بهطور خالصه باید گفت،
ظرفیت جذب حالل و خواص ژل متورم ،بهوسيله مجموعهاي از
عاملهاي زيادي تعیین میشود که مهمترین آنها در اینجا تشریح
شدند .روشن است ،هر يك از فرضيهها و احتمالهاي مطرحشده در
اینجا ،به اثبات تجربی با آزمونهای تکمیلی نیاز دارد که خارج از
چارچوب این مقاله است.
بهطور کلی با توجه به زمان نسبت ًا کوتاه  1 hبرای دستيابي به تورم
تعادلی ،سرعت جذب حالل در این ارگانوژل زياد است .اگرچه
مطالعات اسلوبمند سینتیک تورم انجام نشده است ،اما برای آنکه معیار
کیفی یا تقریبی از سرعت جذب بهدست آيد ،با توجه به تجربههاي

شکل  -9رفتار رئولوژیکی ارگانوژل متورمشده در حالل .NMP

Fig. 9. Rheological behavior of the organogel swollen in
solvent NMP.
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.b،a پیشین
و

 مقایسه ارگانوژل سنتزشده با ارگانوژلهای پليمري گزارششده-2 جدول

Table 2. A comparison of the synthesized organogel with previously reported polymeric organogels a,b.
Entry

The main starting

The main preparation process

materials

Swelling

Preparation

Functional groups

process steps

of organogel

1

−COOH

159

Not reported

6

Polymerization with gamma irradiation in the

capacity in
ethanol (g/g)

Swelling capacity
in NMP (g/g)

Ref.

1

AA

2

AA, AMPS

Solution polymerization, PEGDA as crosslinker

1

−COOH, −SO3H

58

Not reported

7

3

AA, SSS

Solution polymerization, PEGDA as crosslinker

1

−COOH, −SO3H

75

Not reported

8

4

AA, SAS

Solution polymerization, PEGDA as crosslinker

1

−COOH, −SO3H

29

Not reported

9

Grafting by ultrasonication

1

−COOH, −SO3H

20

Not reported

10

1

−COOH, −SO3H

13

25

11

2

−COOH, −SO3H

33

Not reported

12

1

−PO3H2, PEG

15

Not reported

15

5

presence of ZnO

Carbopol 940,
AMPS

Solution polymerization, PEGDMA as

6

AA, SPA

7

AA, ASTCA

8

VPA, PEGMEMA

9

AM, MAPTAC

Solution polymerization, PEGDA as crosslinker

1

−NR3+, −CONH2

73

Not reported

16

10

VPA, AMPS

Solution polymerization, PEGDA as crosslinker

1

−PO3H2, −SO3H

13-31

Not reported

17

11

AMPS

Solution polymerization, PEGDA as crosslinker

1

−SO3H

95

Not reported

18

1

−SO3H

60

Not reported

19

1

−SO3H, PEG

5

40

20

2

−COOH

33

Not reported

36

2

−COOH

30

Not reported

37

145

1853

present

12
13

AMPS
AMPS,
PEGMEMA

14

AA

15

AA

16

resin, FA, HMD,

DGEBA epoxy

crosslinker
Solution polymerization, MBA as crosslinker
Solution polymerization, PEGDMA as
crosslinker

Solution polymerization, PEGDMA as
crosslinker
Solution polymerization, PEGDA as crosslinker
Precipitation polymerization, EGDGE as
crosslinker
Precipitation polymerization, EGDGE as
crosslinker
1,3-Dipolar cycloaddition polymerization with
no need to crosslinker

ECH, NaAZ, PPA

−OCONH−
4

Furfuryl,
1,2,3-Triazole,−OH

The
study

(a) The uptake and storage capacity of ethanol by commercially available polymeric organogel samples NF934 and NF940, which are widely used to produce hygienic disinfectant
gels, is ~27 g/g and 40 g/g, respectively.
(b) Abbreviations: AA= acrylic acid, AMPS= 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid, SSS= sodium styrene sulfonate, SAS= sodium allyl sulfonate, SPA= potassium
3-sulfopropyl acrylate, ASTECA= allyl tetrasodium thiacalix[4]arene tetrasulfonate, PEGMEMA= polyethylene glycol methyl ether methacrylate, VPA= vinyl phosphonic acid,
MAPTAC= methacryamidopropyl trimethyl ammonium chloride, PEGDA= polyethylene glycol diacrylate, PEGDMA= polyethylene glycol dimethacrylate, MBA= methylene
bisacrylamide, EGDGE= ethylene glycol diglycidylether, DGEBA= diglycidylether bisphenol A, HMD= hexamethylane diisocyanate, FA= furfuryl alcohol, ECH= epichlorohydrine,
NaAZ= sodium azide, and PPA= propargyl alcohol

 تغییرات مدول، نیز بررسی و مشخص شدNMP متورمشده در حالل
 تقریب ًا ثابت و کمی،100 Hz  تا0/1 Hz ) در گستره بسامدG¢( ذخیره
100 Hz  تا1 Hz ) در بسامدG²(  و مدول اتالف1 kPa بيشتر از
 بيشتربودن مدول ذخیره در مقایسه با.)9  است (شکل0/1 kPa حدود
)مدول اتالف از مشخصات ژلهای پلیمری (در شبکههای سهبعدی
 ثبات و، در شرایط تورمNMP است و براي ارگانوژ ل متورم در حالل
.پایداری نسبی در تمام بسامدهای آزمون رئومتری ديده میشود
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 بهجز اتیلن گلیکول (که، میتوان گفت،عملي اندازهگیریهای تورم
 خیلی بيشتر،گرانروی آن در مقایسه با سایر حاللهای مطالعهشده
، سریع است، در سایر حاللها جذب حالل بهوسيله ارگانوژل،)است
 تا حدود، بسته به نوع حالل،10-20 min بهطوری که در زمان حدود
 بخشي از دليل، قطع ًا.سه چهارم مقدار بیشینه حالل جذب میشود
 به وجود تخلخلهای ریز و درشت مربوط است،سرعت جذب زياد
 در مطالعه مقدماتی برای سنجش ک ّمی ثبات و، سرانجام.)4 (شکل
 رئولوژی محصول،استحکام مکانیکی ارگانوژل متورمشده در حالل

زينب كرمي ،محمدجاللالدين ظهوريانمهر
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نتیجهگیری
درشتمولکول جدید با قابلیت جذب و ژلسازي حجم بسیار
زیاد حاللهای آلی قطبی ،در چهار مرحله از رزین اپوکسی تهيه و با
روشهاي طیفسنجي ،بررسي گرمایی ،شكلشناسی و رفتار تورمی
در حاللهای مختلف شناسايي شد .در جدول  ،2این ارگانوژل
ابرجاذب با سایر ارگانوژلهای پلیمری بهطور عمده گزارششده
توسط همین گروه پژوهشی مقایسه شدند .ارگانوژلهای پیشین ،از
مونومرهای آماده موجود در بازار (مانند آکریلیک اسید و  )AMPSو
طی یک مرحله اصلی ،با بهرهمندی از شبکهايكنندههای چندعاملی
(بهعنوان مثال دیآکریالتها) و با فرایند پلیمرشدن محلولی در دمای
 70-80°Cتهيه شدند .در حالی که ارگانوژ ل حاضر ،در شرایط مالیم و
دمای معمولي بدون نیاز به عامل شبکهايكننده تهيه شد (مرحله
چهارم سنتز ،شکل  .)2نظر به شواهد مقدماتی ارتباط ساختار–خواص،
ساختار رزین اپوکسی اولیه و مقادیر استوکیومتری مواد واکنشدهنده
در مراحل مختلف سنتز بهطور مقدماتی نشان ميهد ،رفتار ابرتورمي
در اینجا ،احتماالً ریشه در تلفیقی از مقدار جزئی اتصالهاي عرضی
کوواالنسی و نیز برهمکنشهای ابرمولکولی (از نوع دوقطبی-دوقطبی و
پیوند هیدروژنی) دارد .اما افزون بر استداللهای مقدماتی ،چگونگی
ایجاد این شبکه ارگانوژل و تعیین ساختار دقیق آن ،به مطالعات
تکمیلی نیاز دارد .برتري برجسته این ارگانوژل ،ظرفیت جذب بسيار
زیاد آن در حاللهای قطبی است .نتایج برای دو حالل متداول و
زیستسازگار ،اتانول و  NMPدر جدول  2مقایسه شدند .بهجز ردیف ،1
ظرفیت تورم محصول پژوهش حاضر ،در مقایسه با همردههاي آن
بهمراتب بیشتر است .از این میان ،قدرت جذب و نگهداری اتانول
بهدليل موارد مصرف و سودمندي استثنایی این حالل ،بهویژه برای
تولید ژلهای ضدعفونی مصرفي گسترده در حوزه پزشکی و
بهداشت عمومی ،حائز اهمیت است .محصول حاضر ،با قدرت جذب
 145 gاتانول به ازای هر گرم ارگانوژل ،ظرفیت نگهداری این
حالل را بسیار بيشتر از ظرفیت نمونههای تجاری کربومر یا کربوپل
(حدود  ،)20-40 g/gنشان میدهد .بهعبارت ديگر ،میتوان

این ژلسازها را در فراوردههای ضدعفونیکننده ،مانند مخازن
مینیاتوری ذخیره حجم بسیار زیاد محلول تلقی کرد که با اندکی
نیروی برشی (مث ً
ال مالیدن بر پوست دستها) ،مایع ضدعفونیکننده
را بهخوبی رها میکنند و در اختیار سطح قرار می دهند .يادآور
ميشود ،تقریب ًا تمام محصوالت مصرفي نهایی (بهعنوان مثال،
فراوردههای آرایشی-بهداشتی مانند ژلهای ضدعفونیکننده یا
پاککنندههای الک ناخن) ،بهشكل فرمولبندیشده با سایر اجزا
تولید میشوند و معموالً آب یکی از اجزای فرمولبندی است.
یعنی ارگانوژل باید بتواند افزون بر حالل آلی مانند اتانول ،با
مجموعهاي از فرمولبندی که شامل اجزای متعدد هستند (بهعنوان
مثال مخلوط اتانول ،آب ،ایزوپروپانول ،پروپیلن گلیکول ،گلیسیرین،
پایدارکننده ،امولسیونکننده و اسانس) ،سازگار و امتزاجپذیر باشد و
سامانهای یکدست و پایدار تشکیل دهد .در این راستا ،نخستین و
مهمترین گام براي مطالعات تکمیلی درباره این ارگانوژل بررسی
رفتار و مقدار جذب مخلوطهای امتزاجپذیر حالل-آب است
(بهعنوان مثال ،مخلوطهای اتانول-آب-NMP ،آب ،استون-آب یا
گلیسیرین-آب ،بسته به کاربرد فرمولبندی فراورده نهایی مدنظر).
سپس ،اثر سایر اجزا بر رفتار تورم نیز بايد بهترتیب مطالعه شود.
جنبه منفی این محصول نيز چندمرحلهایبودن تولید آن است (در
واقع پنج مرحله با درنظرگرفتن سنتز ترکیب  ،)DAPOدر حالی که
همردههاي آن ،طی یک یا دو مرحله تهیه شدند .زيادبودن مراحل
تهيه و نسبت ًا گرانبودن مواد اولیه ،مانع از آن است که بتوان افزایش
مقیاس تهیه این ارگانوژل را برای فرمولبندی بهشكل فراوردههایی
با صرفه اقتصادی و قابل عرضه به بازار در مقیاسی مانند در حد
کربوپلها تصور كرد ،مگر آنکه سامانهها یا فراوردههایی با ارزش
افزوده زياد (مانند زخمپوشهای ویژه ،حسگرها و عضالت مصنوعی
برای ساخت روباتها) با استفاده از آن طراحی و تهیه شوند .در
نهايت گمان میرود ،وجود حلقههای -3،2،1تریآزول بتواند موجب
القای ویژگی ضدباکتری به این ارگانوژل باشد .این احتمال ،از جمله
بررسیهای تکمیلی است که میتوان در ادامه بررسي این ترکیب
مطالعه كرد.
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