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ساخت و بررسی نانوکامپوزیت سوپرجاذب
اکریلآمید/اکریلیکاسید/بنتونیت برای
خاکهای کشاورزی با شوری مختلف
زهرا جاذبی ،1محمودرضا حجتی *1و علی کسرائیان

2

 -1گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز ،ایران
 -2گروه علوم خاک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز ،ایران
تاريخ دريافت95/9/9 :

تاريخ پذيرش96/6/26 :

چكيده
در حــال حاضــر بحــران آب و کمبــود منابــع آبــی یــک معضــل جهانــی اســت .ســوپرجاذبها پلیمرهــای آبدوســت و دارای پیوندعرضــی
هســتند کــه توانایــی متــورم شــدن در آب بــه صــورت برگشـتپذیر بــه همــراه حفــظ حجــم بــاالی آب را دارنــد ،از ایــن رو در کشــاورزی
کاربــرد زیــادی دارنــد .در ایــن پژوهــش تاثیــر پارامترهــای ســنتزی شــامل مونومرهــای اکریلآمیــد ،اکریلیکاســید ،بنتونیــت و
نســبت شــبکهکننده بــه آغازگــر بــر رفتــار تورمــی و میــزان نگهداشــت آب در ســوپرجاذب بررســی و میــزان جــذب و واجــذب آب در
محلولهایــی بــا شــوری زیــاد و خــاک اندازهگیــری شــده اســت .ســوپرجاذبهای مــورد اســتفاده بــهروش پلیمریزاســیون محلــول
ســنتز شــده و ســاختار شــیمیایی آنهــا توســط آزمونهــای FTIRاSEM ،اXRD ،ا TGA ،و  DSCبررســی شــد .نتایــج نشــان میدهــد
بــا افــزودن شــبکهکننده ،میــزان تــورم تعادلــی کاهــش مییابــد و در صــورت اســتفاده از مقــدار بهینــه آغازگــر ،افزایــش میــزان
اکریلآمیــد و اکریلیکاســید ،میــزان جــذب تعادلــی افزایــش مییابــد .نتیجــه آنکــه ســوپرجاذبی تهیــه شــده اســت کــه میــزان
جــذب آب آن  1125 g/gاســت .نتایــج جــذب و واجــذب ســوپرجاذب بهینــه در محلولهــای بــا شــوری بــاال و خــاک نشــان میدهــد
کــه ســوپرجاذب ســاخته شــده کارایــی خوبــی در محلولهــای بــا شــوری زیــاد داشــته و بــرای اســتفاده در خاکهــای بــا شــوری بــاال
مناســب و کارآمــد اســت.
كلمات كليدي :سوپرجاذب ،نانوکامپوزیت ،بنتونیت ،اکریلیکاسید و اکریلآمید.

مقدمه

بــا افزایــش جمعیــت جهــان و تقاضــای روزافــزون آب،
غــذا و انــرژی و در کنــار آن اســتفاده نابجــا از منابــع آبــی،
بحــران کــم آبــی را فراهــم آورده کــه بســیار جــدی اســت.
از طرفــی شــور شــدن منابــع آبــی نیــز یــک مشــکل رو

بــه رشــد اســت کــه نتیجــه آن شورشــدن خاکهــای
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي hojati_m@iaushiraz.ac.ir
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2017.2401.2110( :

کشــاورزی و کاهــش برداشــت محصــوالت کشــاورزی
اســت .از ایــن رو محققــان در تــاش بــرای یافتــن
روشهــای نویــن ،کارآمــد و اقتصــادی بــه منظــور اصــاح
شــیوههای ســنتی کشــاورزی هســتند [ .]1-3هیــدروژل،

بــه مــواد ســاخته شــده از پلیمرهــای طبیعــی یــا ســنتزی
آبدوســت بــا ســاختار ســه بعــدی گفتــه میشــود کــه
چنانچــه در معــرض آب قــرار گیرنــد ،آب را جــذب و
متــورم شــوند ولــی در آب حــل نشــوند.
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ســوپرجاذب )SAP( 1نوعــی از هیــدروژل اســت کــه از

ســپیولیت از طریــق گــروه ســیالنول پیونــد خــورده و

هیدروژلهــا در طــی  50ســال اخیــر بــه علــت نقــش

میــزان  830 g/gو  98 g/gدر محلــول نمــک را دارد.

قابلیــت جــذب مایــع تــا  20برابــر وزن خــود را دارد.

اســتثنایی خــود در گســتره وســیعی از کاربردهــا ماننــد

پزشــکی ،دارویــی ،کشــاورزی و محصــوالت بهداشــتی
توجــه زیــادی بــه خــود جلــب کــرده اســت [.]4

هیــدروژل پلــی (اکریلیکاســید -کــو -اکریلآمیــد)
بهعلــت ارزانــی نســبی مونومرهــا ،پلیمریزاســیون
آســان و رســیدن بــه جــرم مولکولیهــای بــاال یکــی از
مهمتریــن هیدروژلهــای مــورد اســتفاده اســت [.]5

دو روش مرســوم بــه منظــور بهبــود کارایــی و غلبــه بــر

فاکتورهــای محدودکننــده هیدروژلهــا هماننــد قیمــت
نســبتا بــاال ،بهبــود خــواص جــذب آب و مقاومــت در

برابــر آب [ ،]5شــامل آلیــاژ کــردن پلیمرهــای ســنتزی و
طبیعــی بــا هــم و افــزودن پرکنندههــای معدنــی هماننــد
میــکا [ ]6گرافناکســید [ ،]7آتاپولجیــت [ ،]8الپونیــت

[ ]9و  ]10[ AlZnFe2O4اســت .از جملــه مهمتریــن و
پرکاربردتریــن پرکنندههــای معدنــی پــودر رس اســت.

بنتونیتهــا عمومــا از آلومینوسیســلیکات مونتموریلونیــت
تشــکیل شــده کــه در زمــره ســیلیکاتهای الیهالیــه

شــده طبیعــی بــه شــمار میرونــد و دارای گروههــای
آبدوســت هیدروکســیل در ســطح خــود میباشــند

نانوکامپوزیــت حاصــل قابلیــت جــذب آب مقطــر بــه

نانوکامپوزیــت حــاوی ســپیولیت در مقایســه بــا نمونــه

بــدون آن %11/6 ،میــزان جــذب آب مقطــر و %14/5
جــذب محلــول آب نمکــی بیشــتری دارد [ .]13آنــا و

همــکاران بــا بررســی تاثیــر هیــدروژل بــرروی چمــن
تحــت شــوری بــاال و کمبــود آب مشــاهده کردنــد در

شــرایط شــوری کــم و متوســط هیــدروژل بهصــورت
موثــری تاثیــر تنــش شــوری را بــر روی چمــن کاهــش

میدهــد [ .]14هاترمــن و همــکاران نشــان دادنــد افزودن

پليمرهــاي ســوپرجاذب بــه خــاک شــني موجــب افزايش
ظرفيــت نگهــداري آب شــده و بــه شــکل نمایــی میــزان
بــازداری خــاک بــا مقــدار هیــدروژل افزایــش مییابــد

[ .]15فــو و همــکاران یــک نانوکامپوزیــت ســوپرجاذب

از بنتونیــت اصــاح شــده بــا متیلاکریلیکاســید/

ســدیمپلیاکریالت تهیــه کردنــد کــه در آن از بنتونیــت

اصالحشــده بهعنــوان تقویتکننــده اســتفاده شــد.

بهدلیــل پراکندگــی مناســب بنتونیــت اصــاح شــده در

نانوکامپوزیــت یــک ســوپرجاذب بــا جــذب آب بســیار
بــاالی  1287 g/gو بــا پایــداری دمایــی باالتــر بهدســت
آمــد و از آن در کشــاورزی اســتفاده شــد [.]16

از ایــن رو توانایــی جــذب مقــدار بســیار زیــاد آب

هــدف از ایــن تحقیــق ،چگونگــی تهیــه ســوپرجاذب بــا

میتوانــد بهعنــوان پرکننــده بــه منظــور بهبــود خــواص

کشــاورزی در مناطــق خشــک بــا شــوری بــاال ،از

[ 12و .]11

اســت .بــرای ســاخت نمونههــا ،از روش طراحــی آزمایــش

یــا مایعــات دیگــر در ســاختار الیــهای خــود دارنــد و

جــذب آب زیــاد و مقــاوم در برابــر شــوری بــا کاربــرد

ســوپرجاذبهای برپایــه اکریلیکهــا اســتفاده شــوند

اکریلیکاســید ،اکریلآمیــد و بنتونیــت بررســی شــده

لیــن و همــکاران ســوپرجاذب کامپوزیتــی از

فاکتوریــل جزئــی اســتفاده شــده اســت و بــرای تهیــه

پلیاکریلیکاســید و میــکا بــا جــذب آب

g/g
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بهتریــن ســوپرجاذب ،ســاختار شــیمیایی هــر یــک

تهیــه کردنــد و مشــخص شــد هیــدروژل حــاوی

بهوســیله آزمونهــای پــراش پرتــو  ،Xآنالیــز گرمــا

بیشــتر میــکا موجــب کاهــش جــذب آب و از طرفــی

و میکروســکوپ الکترونــی روبشــی

 %10میــکا بیشــترین میــزان جــذب را دارد امــا افزایــش
کاهــش قیمــت محصــول شــد [ .]6ژانــگ و همــکاران

نانوکامپوزیــت اکریلیکــی حــاوی ســپیولیت تهیــه و
مشــاهده کردنــد اکریلیکاســید و اکریلآمیــد بــرروی

وزنســنجی ،طیفســنجی مادونقرمــز تبدیــل فوریــه
()FTIR

()SEM

بررســی شــده اســت.

1. Super Absorbent Polymer
2. Clay
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()1

روش کار

در ایــن معادلــه  m 1وزن نمونــه خشــک m 2 ،وزن نمونــه

در ایــن تحقیــق ،اکریلآمیــد ،)AM( 1اکلیریکاســید

2

در حالــت متــورم و  QH2Ogآب در واحــد  gنمونــه اســت.

( )AAو آمونیومپرســولفات )APS( 3از شــرکت دایجونــگ

و

-N,N

متیلنبیساکریلآمیــد

4

()MBA

QH2O = (m2-m1)/m1

بــرای بررســی عملکــرد ســوپرجاذبها در خاکهــای

از شــرکت

شــور ،ابتــدا ســوپرجاذبها را در محلولهــای بــا غلظــت

تیتراکــم و بنتونیــت از شــرکت ســیگما آلدریــچ تهیــه

مختلــف نمــک بــر طبــق جــدول  1تیمــار شــدند .بــرای

شــده اســت.

ایــن منظــور مقــدار  2 gســوپرجاذب خشــک را بهمــدت

بــرای ســاخت ســوپرجاذبها از روش پلیمریزاســیون

 10 hدر ایــن محلولهــا در معــرض تــکان شــدید قــرار

محلــول اســتفاده شــده اســت .ابتــدا مقادیــر مختلــف

داده و ســپس بــا اســتفاده از تــوری ،ســوپرجاذب جــدا

بنتونیــت بهمــدت  12 hrدر  20 ccآب مقطــر پراکنــده

و وزن شــد .میــزان جــذب آب در محلولهــای نمکــی،

شــد و بــه آرامــی بــه ظــرف حــاوی اکریلآمیــد،

بــا اســتفاده از رابطــه  1بهدســت آمــد .بــرای بررســی

اکریلیکاســید و عامــل شــبکهکننده کــه بههمــراه cc

اثــر شــوری بــر کارایــی نمونههــای ســوپرجاذب در

 30آب مقطــر بهمــدت  1 hrتحــت جریــان گاز نیتــروژن

کشــاورزی ،میــزان جــذب و واجــذب رطوبــت نمونههــای

قــرار گرفتــه بــود ،اضافــه گردیــد .پــس از ،45 min

پیــش تیمــار شــده بــا شــوری ،در خــاک مــورد بررســی

دمــا بــه  40°Cافزایــش یافــت و بــرای خنثیســازی

قــرار گرفــت .خــاک مــورد اســتفاده بــرای ایــن منظــور،

اکریلیکاســید از محلــول سدیمهیدروکســید  3مــوالر

یــک خــاک زراعــی بــا بافــت لــوم شــنی اســت .خــاک

اســتفاده شــده اســت .در انتهــا آغازگــر بــه محلــول اضافــه

قبــل از اســتفاده بهطــور کامــل خشــک و از الــک 2 mm

شــده و دمــا بــه تدریــج افزایــش یافــت تــا ژل تشــکیل

عبــور داده شــد .مقــدار ســوپرجاذب مصرفــی و خــاک

شــود .پــس از تشــکیل ژل ،آن را بــه قطعــات کوچکتــر

بــرای همــه نمونههــا یکســان اســت .پــس از ریختــن

تقســیم و پــس از شستشــو بــا آب مقطــر بهمــدت  3روز

خــاک و ســوپر جــاذب در هــر گلــدان ،آنهــا را بــا مقــدار

در دمــای  60°Cتحــت خــا خشــک گردیــد .برای بررســی

مشــخصی آبیــاری شــد .پــس از زهکشــی ،هــر گلــدان را

عملکــرد ســوپرجاذب ،یــک نمونــه بــدون بنتونیــت بــا

بهصــورت جداگانــه وزن شــده و ایــن عمــل را روزانــه در

شــرایط مشــابه ســنتز کامپوزیــت بــه عنــوان شــاهد تهیــه

ســاعت معینــی تکــرار گردیــد .بــا اســتفاده از ایــن روش،

شــده اســت .میــزان جــذب آب در حالــت تــورم آزادانــه

میــزان رطوبتــی کــه هــر گلــدان جــذب و واجــذب نمــوده

و بــدون اعمــال فشــار خارجــی و بــا اســتفاده از رابطــه 1

نســبت بــه زمــان اندازهگیــری و نتایــج بــا هــم مقایســه

محاســبه مــی شــود [.]17

شــدند.

جدول  1محلولهای با غلظت مختلف از کلریدکلسیم و کلریدسدیم به منظور بررسی تورم سوپرجاذب.
محلول شماره

غلظت کلریدسدیم ppm

غلظت کلریدکلسیم ppm

1

640

846

2

1280

1694

3

2560

3390

4

5300

6780

5

10240

13560
1. Acrylamide
2. Acrylic Acid
3. Ammonium Persulfate
4. N, N’-methylenebisacrylamide

ساخت و بررسی نانو...

113

بــرای مطالعــه گروههــای عاملــی از دســتگاه طیــف

بــدون بنتونیــت ،ســوپرجاذب حــاوی  0/5و  %1بنتونیــت

 Perkin Elmerمــدل  RXIبهصــورت قرصهــای پتاســیم

شــبکهای متخلخــل را مالحظــه نمــود و مشــاهده

را نشــان میدهــد .از ایــن تصاویــر میتــوان ســاختار

ســنجی مــادون قرمــز تبدیــل فوریــه ســاخت شــرکت

میگــردد بــا افزایــش میــزان بنتونیــت در ســاختار ،تعــداد

برمیــد و در محــدوده طــول مــوج ( )400-4000 cm-1و

بــرای مطالعــه ریختشناســی از میکروســکوپ الکترونــی

حفــرات افزایــش مییابــد و نمونــه حــاوی  %1بنتونیــت

الکتــرون  10 kvاســتفاده شــده اســت .نمونههــا پیــش

میشــود ایــن حفــرات ،مناطــق نفــوذ آب و محــل

دارای ســاختاری زبــر و بهشــدت متخلخــل اســت .تصــور

روبشــی مــدل  TESCAN vega3بــا ولتــاژ شــتابدهی

برهمکنــش گروههــای آب دوســت اجــزای مختلــف

از انجــام تســت بــه منظــور ایجــاد هدایــت الکتریکــی

در ســوپرجاذب بــا محرکهــای خارجــی اســت کــه در

مطلــوب بــا الیــه ای از فلــز طــا پوشــش داده شــد .بــرای

تعییــن پایــداری حرارتــی از دســتگاه آنالیــز حرارتــی

اثــر خــروج بخــار آب در طــول فرآینــد پلیمریزاســیون

 25تــا  650°Cو بــا ســرعت حرارتدهــی minا10°C/

تخلخــل بــا ســرعت و میــزان جــذب آب در ارتبــاط اســت

تشــکیل شــده اســت [ .]17-15از آنجاییکــه میــزان

وزنســنجی  Mettlerمــدل  TGA/DSCدر محــدوده دمایــی

و در محیــط بــی اثــر حــاوی نیتــروژن خشــک و بــا ســرعت

نتایــج آزمــون تــورم نشــان میدهــد کــه نمونــه حــاوی

ســاختار خــاک رس در کامپوزیــت از دســتگاه پــراش پرتــو

جــذب آب را نســبت بــه ســایر نمونههــای دارد.

 %1بنتونیــت بیشــترین میــزان تخلخــل و حداکثــر میــزان

جریــان  20 cc/minاســتفاده شــده اســت و بــرای مطالعــه

ایکــس مــدل  Bruker Advanced D8در محــدوده  10 ،2 θتا

آزمون FTIR

 90درجــه بــا دقــت  0/6درجــه بــر ثانیــه اســتفاده گردیــد.

شــکل  2طیــف  FTIRبنتونیــت ،ســوپرجاذب بــدون

نتایج و بحث

وزن یکســانی از اکریلآمیــد و اکریلیکاســید هســتند را

بنتونیــت و ســوپرجاذب حــاوی  %1بنتونیــت کــه حــاوی

آزمون SEM

نشــان میدهــد.

شــکل  1تصاویــر  SEMحاصــل از ســه نمونــه ســوپرجاذب
ب

الف

ج

شکل  1تصاویر  SEMنمونههای سوپرجاذب الف) بدون بنتونیت ب) حاوی  % 0/5بنتونیت و ج) حاوی  % 1بنتونیت

شماره  ،98فروردین و اردیبهشت 1397
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کامپوزیــت ،یــک پیــک جذبــی مشــخص در عــدد مــوج

در طیــف بنتونیــت ارتعاشــات کششــی و خمشــی Al-

 OHدر اعــداد مــوج  3629و  ،920 cm-1ارتعــاش کششــی

 1736 cm-1ظاهــر میشــود کــه بــه ارتعــاش گــروه

قابــل تاییــد اســت .پیــک در طــول مــوج 3620 cm-1

واکنــش بیــن اکریلیکاســید و گروههــای اکســیژن روی

کربونیــل در اســترها ( )COORمربــوط بــوده و نشــانگر

گروههــای  Si-Oبــا دو بانــد جذبــی در  1154و 1090 cm-1

بیانگــر وجــود ارتعاشــات کششــی گــروه  O-Hگروههــای
ســیالنول

()Si-OH

ســطح بنتونیــت اســت [ .]21در مطالعــات انجــام شــده
توســط لــی و همــکاران ،مکانیســم واکنــش پیونــدی

اســت [ .]17پیکهــای جذبــی

بیــن اکریلیکاســید و آتاپولجیــت مشــاهده شــد کــه

مربــوط بــه گروههــای  OHو  NH 2در اکریلیکاســید و

گروههــای هیدروکســیل آتاپولجیــت ممکــن اســت

اکریلآمیــد در طــول موجــی  3400-3200 cm-1ظاهــر

بــا  APSواکنــش داده و موجــب تشــکیل رادیــکال بــر

میشــوند .شــکل  2تشــکیل کوپلیمــر اکریلآمیــد

روی ســاختار آتاپولجیــت شــود کــه در اثــر آن واکنــش

و اکریلیکاســید بــا مشــاهده پیکهــای جذبــی در

پیونــدی بــر روی ایــن رادیکالهــای آزاد اتفــاق افتــاده

ناحیــه  3200-3400 cm-1قابــل تاییــد اســت .پیــک

و شــاخههای  PAAروی ســاختار آتاپولجیــت تشــکیل

جذبــی در طــول مــوج حــدود  1717 cm-1بــه گــروه

میشــود .در اینجــا تصــور میشــود در اثــر افزایــش

کربونیــل ( )C=Oمتصــل شــده بــه گــروه کربوکســیل

بنتونیــت بــه ســوپرجاذب ،امــکان واکنــش پیونــدی بیــن

در کوپلیمــر اکریلیکاســید و اکریلآمیــد ارتبــاط

بنتونیــت و اکریلیکاســید وجــود دارد و باعــث میشــود

دارد .پیکهــای جذبــی در ناحیــه  1680و 1460 cm-1

مربــوط بــه ارتعاشــات کششــی گروههــای عاملــی

کربونیــل و

N-H

بنتونیــت بهصــورت شــیمیایی بــه ســاختار ســوپرجاذب
متصــل گــردد کــه وجــود پیــک جذبــی جدیــد در ناحیــه

در اکریلآمیــد اســت [ .]17-20در

 1736 cm-1ایــن موضــوع را ثابــت میکنــد.

شــکل  2مشــاهده میشــود بــا افزایــش بنتونیــت بــه

عبور ()%

عبور ()%
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شکل  2طیف  FTIRنمونههای الف) بنتونیت ،ب) سوپرجاذب بدون بنتونیت و ج) سوپرجاذب حاوی  %1بنتونیت
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کــرده و پایــداری حرارتــی ســوپرجاذب را افزایــش دهــد

آزمون TGA

شــکل  3منحنــی ترموگــرام نمونههــای ســوپرجاذب
خالــص و نمونههــای حاصــل از افــزودن  0/5و %1

[.]22

آزمون DSC

وزنــی بنتونیــت بــه ســوپرجاذب را نشــان میدهــد.

شــکل  4نمــودار  DSCســوپرجاذبهای بــدون بنتونیــت،

مشــاهده میشــود .تخریــب اول در دمــای حــدود

نمودارهــای پایــداری حرارتــی ،نمونــه ســوپرجاذب بــدون

اکریلیکاســید مربــوط اســت و تخریــب دوم در دمــای

(کمینــه حــدود  )280°Cو بیــن  335تــا ( 412 °Cکمینــه

ســوپرجاذب مربــوط اســت [ 23و  .]22در شــکل 3

گرماگیــر بــه دلیــل تخریــب دو مرحلــهای ســوپرجاذب

بــرای نمونــه بــدون بنتونیــت یــک تخریــب دو مرحلـهای

حــاوی  0/5و  %1بنتونیــت را نشــان میدهــد .مطابــق بــا

 250°Cاســت کــه بــه تشــکیل اتصــاالت انیدریــد در

بنتونیت دو پیک گرماگیر در دماهای بین  258تا 292 °C

 320°Cشــروع میشــود کــه بــه تخریــب زنجیــر اصلــی

حــدود  )363°Cرا از خــود نشــان میدهــد .ایــن پیکهای

مشــاهده میشــود دمــای شــروع تخریــب زنجیــر اصلــی

هماننــد مــوارد مشــاهده شــده در آزمــون  TGAاســت.

بــا افــزودن  %0/5از بنتونیــت بــه ســوپرجاذب ،دمــای

بســیار خفیــف بــوده کــه نشــانگر تــک مرحل ـهای بــودن

بــا افــزودن  %1بنتونیــت بــه ســوپرجاذب ،دمــای شــروع

حــاوی  %0/5بنتونیــت در دمــای  350تــا 395°C

مقــدار نســبت بــه نمونــه ســوپرجاذب بــدون بنتونیــت،

در دمــای  352تــا ( 400°Cکمینــه در حــدود )372°C

اســت .ایــن امــر نمایانگــر تمایــل کمتــر نمونــه ،نســبت

بنتونیــت بــه ســوپرجاذب اســت.

در نمونــه بــدون بنتونیــت در حــدود  320°Cاســت امــا

در نمونههــای ســوپرجاذب حــاوی بنتونیــت پیــک اول

شــروع تخریــب بــه حــدود  330°Cافزایــش مییابــد.

تخریــب ایــن نمونههــا اســت .پیــک نمونــه ســوپرجاذب

تخریــب بــه حــدود  335 °Cافزایــش مییابــد و ایــن

(کمینــه در حــدود  )367 °Cو نمونــه حــاوی  %1بنتونیــت

 15°Cو نســبت بــه نمونــه حــاوی  5°C ،%0/5بیشــتر

نشــاندهنده بهبــود پایــداری ســوپرجاذب در اثــر افــزودن

بــه تخریــب در برابــر حــرارت اســت .پایــداری حرارتــی

آزمون XRD

بیشــتر نمونههــای حــاوی بنتونیــت میتوانــد بهدلیــل

شــکل  5الگــوی پــراش پرتــو  Xمربــوط بــه ســوپرجاذب

زنجیرهــای پلیمــری باشــد .همچنیــن ذرات بنتونیــت در

بنتونیــت مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق ،از  2θبرابــر بــا

افزایــش صلبیــت ســوپرجاذب و محــدود شــدن حرکــت

بــدون بنتونیــت ،1ســوپرجاذب حــاوی  %1بنتونیــت و

شــبکه میتواننــد بهعنــوان یــک عایــق حرارتــی عمــل

 10تــا  90درجــه را نشــان میدهــد.

درصد کاهش وزن

110
100
سوپر جاذب خالص
90
سوپر جاذب حاوی  %0/5بنتونیت
80
سوپر جاذب حاوی  %1بنتونیت
70
60
50
40
30
20
10
0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
دما ()°C
شکل  3تصاویر ترموگرام نمونههای سوپرجاذب ،بدون بنتونیت ،حاوی  %0/5بنتونیت و حاوی  %1بنتونیت
 .1با مقادیر مشابه با نمونه حاوی  %1بنتونیت ولی بدون بنتونیت
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جریان حرارت ()mW

جریان حرارت ()mW
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ج
50
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-50
-100
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شکل  4نمودار  DSCسوپرجاذبهای الف) بدون بنتونیت ،ب) حاوی  %0/5بنتونیت و ج) حاوی  %1بنتونیت

شدت ()cps

شدت ()cps

400
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0
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درجه ()2θ
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درجه ()2θ

شدت ()cps

400
350
300
250
200
150
100
50
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90
درجه 2θ
شکل  5الگوی پراش پرتو ایکس الف) نانوکلی بنتونیت ،ب -سوپرجاذب بدون بنتونیت و ج -سوپرجاذب حاوی  %1بنتونیت

در نمــودار مربــوط بــه بنتونیــت وجــود ســه پیــک تیــز در

طراحی فاکتوریل جزئی

 2 θبرابــر با  20/9 ،19/95و  26/75نشــاندهنده ســدیمی

در ایــن پژوهــش بــه منظــور بررســی اثــر چهــار

ســوپرجاذب حــاوی  %1از بنتونیــت مشــاهده نمیشــود و

و

بــودن بنتونیــت اســت [ .]24در شــکل  5پیکــی در
الگــوی پــراش آن مشــابه بــا نمونــه بــدون بنتونیــت اســت

و ایــن امــر بــه علــت غلظــت کــم بنتونیــت و قرارگیــری
زنجیرهــای پلیمــر در بیــن الیههــای بنتونیــت و فاصلــه
گرفتــن ایــن الیههــا از یکدیگــر و پخــش شــدن مناســب
آنهــا در ماتریکــس پلیمــر اســت.

متغیــر،

اکریلآمیــد،

متیلنبیساکریلآمیــد

اکریلیکاســید،

بــه

نســبت

آمونیومپرســولفات

بنتونیــت از روش طراحــی فاکتوریــل جزئــی اســتفاده
شــد .بــرای ایــن منظــور بــا مطالعــه مراجــع و انجــام
آزمایشهــای اولیــه ،محــدوده غلظتــی هــر یــک از مــواد

اولیــه مشــخص گردیــد.
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در تحقیقــات گذشــته ،غلظــت اکریلیکاســید در محــدوده

متغیــر بـرروی پاســخ اســت .برخــاف مقــدار  Fهــر چقــدر

وزنــی) گــزارش شــده اســت [ 27و  ]13، 22نتایــج کار در

رد فرضیــه صفــر خواهــد بــود .در آزمــون  Pعمومــا ســطح

مقــدار  Pکوچکتــر باشــد بیانگــر تاثیــر بیشــتر متغیــر و

( 50تــا  %70وزنــی) و اکریلآمیــد بیــن ( 30تــا %50

آزمایشهــای اولیــه جهــت غربالگــری و تعییــن محــدوده

معنــی داری  0/05در نظــر گرفتــه میشــود و در صورتــی

 75و  100بــرای آکریلیکاســید و آکریلآمیــد انجــام

باشــد یعنــی اثــر متغیــر از نظــر آمــاری معن ـیدار اســت

کــه مقــدار  Pبــرای یــک متغیــر کمتــر از ایــن مقــدار

غلظــت هــای مــواد اولیه بـرروی درصدهــای وزنــی ،25 ،0

[ .]25در جــدول  3میتــوان تحلیــل واریانــس دادههــا را

شــد و نتایــج نشــان میدهــد در صــورت اســتفاده از

مشــاهده کــرد .بهعلــت تاثیرگــذاری کــم اثــرات دوتایــی

مقادیــر کمتــر یــا بیشــتر از محــدوده  50تــا  %75بــرای

اکریلیکاســید و  25تــا  50بــرای اکریلآمیــد مقــدار

و ســه تایــی و برخــی از اثــرات دوتایــی کــه مقادیــر  Pآنهــا

 2نتایــج ایــن طراحــی آزمایــش مشــاهده میشــود .بــه

بــا اســتفاده از روش فاکتوریــل جزئــی ،مــدل جــذب آب

بزرگتــر از  0/05اســت ایــن مقادیــر حــذف شــدهاند.

جــذب آب توســط هیــدروژل کاهــش مییابــد .در جــدول

توســط ســوپر جــاذب مطابــق رابطــه  2بیــان میشــود.

منظــور تعییــن محــدوده بهینــه هــر یــک از مــواد کــه در

جــدول  2آورده شــده اســت از نرمافــزار دیزایــن اکســپرت

QH O= 600.9-15.50 X1-53.75 X2-432.5 X3+275.0 X4

نســخه  7/15اســتفاده شــد .بــا اســتفاده از روش فاکتوریــل

2

)(2

+11.25 X1X2–100.0 X1X4

دو ســطحی ،ســوپرجاذب بــا مقــدار جــذب بیشــینه تعیین

در ایــن معادلــه  X1اکریلآمیــد X2 ،اکریلیکاســیدX3 ،

اکریلآمیــد 6/97 g ،اکریلیکاســید و  %1وزنــی بنتونیــت

 X4بیانگــر بنتونیــت اســت .بــرای بررســی تعییــن دقــت

طــرح آزمایــش ،بــرای بررســی اثــر یــک عامــل بــا بیــش

مقادیــر تجربــی در جــدول  4آورده شــده اســت .بــرای

نســبت متیلنبیساکریلآمیــد بــه آمونیومپرســولفات و

شــد .بــا اســتفاده از ایــن روش مقــدار بهینــه برابــر بــا 5 g

رابطــه  ،2مقادیــر جــذب آب محاســبه شــده از مــدل و

و نســبت شــبکهکننده بــه آغازگــر  0/1تعییــن شــد .در

مشــاهده بهتــر نتایــج جــدول  4در شــکل  6رســم شــده

از دو ســطح ،از آنالیــز واریانــس یــک طرفــه اســتفاده شــده

اســت ،مشــاهده میشــود مقادیــر جــذب آب پیشبینــی

اســت .در ایــن آزمــون بــه منظــور پیبــردن بــه اهمیــت

شــده بــا اســتفاده معادلــه  2مطابقــت خوبــی بــا مقادیــر

نســبی دادههــا از آزمــون  Fو  Pاســتفاده میشــود .مقــدار

جــذب واقعــی دارد بنابرایــن میتــوان جــذب آب توســط

 Fدر تحلیــل واریانــس میــزان بــرازش مــدل را نشــان

ســوپرجاذبهای ســاخته شــده را بــا دقــت مناســبی

میدهــد کــه آیــا متغیرهــای مســتقل قادرنــد بهخوبــی

پیشبینــی کــرد.

تغییــرات متغیــر وابســته را توضیــح دهنــد یــا خیــر .فاکتور
 Pآمــاره دیگــر بــه منظــور تعییــن معنـیدار بــودن اثــر هر

جدول  2تورم نمونههای سوپرجاذب در آب مقطر
نمونه

اکریلآمید ()g

اکریلیکاسید ()g

نسبت شبکه ساز به آغازگر

بنتونیت (درصد وزنی)

جذب آب ()g/g

1

5

5

0/3

1

385

2

3

7

0/1

3

365

3

5

7

0/3

3

345

4

3

5

0/3

3

317

5

5

5

0/1

3

425

6

3

7

0/3

1

282

7

3

5

0/1

1

410

8

5

7

0/1

1

475
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جدول  3تحلیل واریانس دادهها
درجه آزادی ()DF

منبع

1

مجموع مربعات ()SS

2

F-value

P-value

اثر اصلی

4

25019/0

384/12

0/025

اکریلآمید

1

8192/0

503/09

0/012

اکریلیکاسید

1

612/5

37/62

0/049

بنتونیت

1

1250/0

76/77

0/039

شبکهکننده به آغازگر

1

14964/5

919/01

0/010

اثر متقابل دوتایی

2

1812/5

55/66

0/050

اکریلآمید×اکریلیکاسید

1

1012/5

62/18

0/037

اکریلکآمید×بنتونیت

1

800/0

49/13

0/031

جدول  4میزان جذب آب پیشبینی شده و مقادیر واقعی
شماره آزمایش

میزان جذب واقعی

میزان جذب پیشبینی شده

اختالف جذب واقعی و محاسبه شده

1

410

408/65

1/35

2

425

425/15

-0/15

3

365

363/65

1/35

4

475

475/15

-0/15

5

317

317/15

-0/15

6

385

383/65

1/35

7

282

282/15

-0/15

8

345

343/65

1/35

450
400
350
300

300

جذب آب پیشبینی شده ()g/g

500

350 400 450 500
جذب آب واقعی ()g/g
شکل  6نمودار تطابق میزان جذب آب واقعی و میزان پیشبینی شده
بررسی میزان خطای آزمایش

در ایــن تحقیــق بــرای تعییــن میــزان خطا ،چهــار آزمایش

بهعنــوان مرجــع بــا اســتفاده از روش فاکتوریــل جزئــی
طراحــی شــد و بــرای ایــن منظــور میــزان جــذب آب چهار

 % 2بنتونیــت اندازهگیــری شــد کــه میــزان جــذب آنهــا

برابــر  370 ،364 ،359و  360 g/gو میانگیــن ایــن چهــار
آزمایــش  363 g/gاســت .میــزان جــذب آب از رابطــه 2

بــرای مقادیــر فــوق  374/9 g/gبهدســت میآیــد.

نمونــه ســوپرجاذب بــا مقــدار ثابــت اکریلیکاســید ،6 g
اکریلآمیــد  ،4 gنســبت شــبکهکننده بــه آغازگــر  0/2و

1. Degree of Freedom
2. Sum of Square
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بــا توجــه بــه میــزان جــذب میانگیــن بــرای چهــار نمونــه

میرســد اکریلآمیــد تاثیــر بیشــتری بــر جــذب آب دارد

معــادل  %3/17خواهــد داشــت .همانطــور کــه مشــاهده

گــروه کربوکســیالت ،افزایــش بیــش از حــد اکریلآمیــد،

اســتاندارد و مقــدار محاســبه شــده ،ایــن روش خطایــی

میشــود میــزان خطــا کمتــر از  %5بــوده و نشــاندهنده

دقــت مناســب مــدل اســت.

امــا بهعلــت آبدوســتی کمتــر گــروه آمیــد نســبت بــه

موجــب کاهــش میــزان جــذب آب میگــردد .در ایــن

شــکل مشــاهده میشــود ،بهعلــت تاثیــرات متقابــل
ایــن دو مونومــر در شــرایطی کــه میــزان اکریلآمیــد

اثــر متغیرهــا بـرروی جــذب آب بــا اســتفاده از روش

و اکریلیکاســید تفــاوت زیــادی بــا یکدیگــر داشــته

اثر اکریلآمید و اکریلیکاسید

شــکل نتیجــه گرفتــه میشــود ،کامپوزیــت حاصــل از

فاکتوریــل جزئــی

شــکل  7اثــر دو متغیــر اکریلآمیــد و اکریلیکاســید بــا
ثابــت گرفتــن بنتونیــت برابــر  %1وزنــی و نســبت وزنــی
 MBA/APSبرابــر بــا  0/1بــر رفتــار جــذب ســوپرجاذب

بررســی شــده اســت .در شــکل  7مشــاهده میشــود

بــا افــزودن میــزان اکریلآمیــد از  3بــه  5 gو میــزان
اکریلیکاســید از  5بــه  ،7 gجــذب آب افزایــش یافتــه
و بــه  480 g/gمیرســد .اکریلآمیــد یــک مونومــر

غیریونــی اســت و در محلــول یونیــزه نمیشــود در نتیجــه
یونهــای موجــود در محلــول روی آن بیتاثیــر اســت
و در محیطهــای آبــی ،هیــدروژل حــاوی اکریلآمیــد،
برهمکنشهــای بهتــری بــا مولکولهــای آب داشــته و

میــزان جــذب بیشــتری را نشــان میدهــد .بــا افزایــش
مقــدار ایــن گــروه ،میــزان جــذب آب بیشــتر میشــود
و بهدلیــل تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن گروههــای

کربوکســیالت ( )COO-توســط یونهــای محیــط و امــکان
برهمکنشهــای قــوی بــا گروههــای مجــاور ،بهنظــر

باشــند ،جــذب آب بســیار انــدک خواهــد بــود [ .]6از ایــن

 5 gاکریلآمیــد و  7 gاکریلیکاســید بیشــترین جــذب
آب دارد و ایــن مقــدار بیانگــر مقــدار بهینــه آکریلآمیــد

و اکریلیکاســید بــرای ســاخت ســوپرجاذب اســت.
اثر بنتونیت و نسبت شبکهساز به آغازگر

در شــکل  8بــا ثابــت در نظــر گرفتــن مقــدار اکریلآمیــد

و اکریلیکاســید بهترتیــب معــادل  5و  7 gکــه مقادیــر
بهینــه ایــن دو متغیــر اســت ،اثــر دو متغیــر بنتونیــت و

نســبت وزنــی بهینــه شبکهســاز بــه آغازگــر بــر جــذب
آب توســط ســوپرجاذب تعییــن شــده اســت .بــا افزایــش
مقــدار شــبکهکننده ،تــورم تعادلــی کاهــش مییابــد
ایــن پدیــده بهعلــت افزایــش دانســیته اتصــاالت عرضــی
اســت در نتیجــه ســاختار فشــردهتر شــده و مانــع از

نفــوذ حــال در گــره خوردگیهــای زنجیــر میشــود .در
ایــن بخــش میــزان آغازگــر ثابــت در نظــر گرفتــه شــده

اســت بنابرایــن افزایــش نســبت شــبکهکننده بــه آغازگــر
بهعلــت افزایــش مقــدار شــبکهکننده اســت.
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جذب آب ()g/g

480

3

شکل  7تاثیر مقدار اکریلآمید و اکریلیکاسید بر جذب آب برای مقادیر ثابت  :بنتونیت  %1و نسبت شبکهکننده به آغازگر 0/1
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یــک مقــدار مشــخص افزایــش یافتــه و ســپس بــه حالــت
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1

350

جذب آب ()g/g

450

تعــادل رســیده اســت .ســرعت تــورم در زمانهــای اولیــه

ســریع بــوده و ســپس کنــد میگــردد .نتایــج نشــان

میدهــد بهتریــن زمــان جــذب تعادلــی  24 hrاولیــه
اســت.

تورم در آب مقطر

در بســیاری از مطالعــات بــرای ارزیابــی ظرفیــت نگهــداری
آب ،آزمــون تــورم در آب مقطــر بررســی میشــود .در

شکل  8اثر متغیرهای بنتونیت و نسبت شبکهکننده به آغازگر
بر رفتار جذبی سوپرجاذب برای مقادیر ثابت اکریلآمید  5 gو
اکریلیک اسید 7 g

عرضــی شــده توســط  MBAدر مقادیــر متفــاوت از نســبت

در شــکل  8نشــان میدهــد بــا افزایــش نســبت

بنتونیــت و مونومرهــای اکریلآمیــد و اکریلیکاســید در

ایــن بــه دلیــل افزایــش شــبکهکننده اســت کــه موجــب

اثــر همزمــان نســبت شــبکهکننده بــه آغازگــر بــر

شــبکهکننده بــه آغازگــر ،جــذب آب کاهــش یافتــه و
افزایــش دانســیته اتصــاالت عرضــی و کــم شــدن فضــای

خالــی بیــن اتصــاالت عرضــی و افزایــش نیــروی مقاومــت
االســتیک و کاهــش انعطافپذیــری زنجیرهــای پلیمــر

اســت همــه ایــن عوامــل نهایتــا منجــر بــه کاهــش جــذب
آب میشــود [ .]6عامــل موثــر دیگــر بــر جــذب آب ،اثــر

بنتونیــت اســت .بنتونیــت در غلظتهــای بــاال نقــش

نقــاط اتصــال در شــبکه ســوپرجاذب را بــازی میکنــد،
افزایــش آن موجــب افزایــش دانســیته اتصــاالت عرضــی
شــده و تشــکیل شــبکهای محکمتــر و ســختتر شــدن

نفــوذ آب بــه شــبکه هیــدروژل میشــود و ایــن آزمایــش
نشــان میدهــد افزایــش مقــدار بنتونیــت از  1بــه % 3

میــزان جــذب آب را کاهــش میدهــد .نتایــج شــکلهای
 7و  8نشــان میدهــد مقــدار بهینــه هــر یــک از مــواد
در تهیــه ســوپرجاذب بــا جــذب آب بیشــینه برابــر بــا 5 g

اکریلآمیــد 7 g ،اکریلیکاســید ،نســبت شــبکهکننده
بــه آغازگــر  0/1و  %1بنتونیــت اســت.

نتایج آزمون تورم

بــرای تاییــد صحــت مقادیــر بهینــه تهیــه ســوپرجاذب،
از تاثیــر هریــک از متغیرهــا بــرروی میــزان جــذب بــه

روش تجربــی اســتفاده شــده اســت .جــذب آب توســط
ســوپرجاذب و تــورم آن بــه مــرور زمــان تــا رســیدن بــه

ایــن تحقیــق ظرفیــت تــورم ســوپرجاذبهای اتصــال
شــبکهکننده بــه آغازگــر و همچنیــن مقادیــر متفــاوت از

آب مقطــر بررســی شــده اســت.

میــزان جــذب آب مقطــر

نتایــج آزمایــش فاکتوریــل جزئــی ،نســبت وزنــی بهینــه
شــبکهکننده بــه آغازگــر را معــادل  0/1بیــان میکنــد

بنابرایــن ضــروری اســت مقــدار کمــی هــر یــک از ایــن
مــواد بهطــور جداگانــه ،بــا ثابــت نگــه داشــتن نســبت

کمــی  0/1بــرای ایــن دو مــاده اولیــه معیــن گــردد.
در ایــن تحقیــق بــرای تعییــن مقــدار کمــی بهینــه

متیلنبیسآکریلآمیــد بهعنــوان شــبکهکننده و

آمونیــم پرســولفات بهعنــوان آغازگــر ،اقــدام بــه تهیــه
ســوپر جــاذب تحــت شــرایط بهینــه (مقــدار اکریــل آمیــد

و اکریلیــک اســید بهترتیــب  5و  7 gو نســبت شــبکه
کننــده بــه آغازگــر  )0/1شــده اســت و نتایــج آن در
شــکل  9آورده شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد در
شــرایطی کــه مقــدار کمــی بــرای شــبکهکننده ،6 mg
آغازگــر  ،60 mgاکریلآمیــد و اکریلیکاســید بهترتیــب
 5و  7 gباشــد میــزان جــذب آب توســط ســوپر جــاذب
تولیــد شــده  1125 g/gاســت.

بررســی اثــر نســبت مونومرهــای اکریلآمیــد بــه
اکریلیکاســید در میــزان جــذب آب مقطــر

یکــی دیگــر از پارامترهــای فرآینــدی تاثیرگــذار در

میــزان جــذب تعادلــی ســوپرجاذب ،اثــر مونومرهــای
اکریلآمیــد و اکریلیکاســید اســت.

ساخت و بررسی نانو...

6

5

4

متیلن بیس اکریلآمید ()mg

3

1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400

جــذب آب بیشــتر میگــردد [ ]23از طرفــی بهعلــت
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میــزان اکریلآمیــد ابتــدا افزایــش و ســپس کاهــش

مییابــد .ایــن امــر میتوانــد بهدلیــل ماهیــت گروههــای
عاملــی اکریلآمیــد و اکریلیکاســید باشــد .شــکل

 10نشــان میدهــد از مقــدار  3تــا  5 gاکریلآمیــد،

میــزان جــذب بهدلیــل برهمکنــش مناســب گروههــای
اکریلآمیــد و اکریلیکاســید افزایــش مییابــد امــا
بــا افزایــش بیشــتر میــزان اکریلآمیــد ،میــزان جــذب
آب بهدلیــل آبدوســتی کمتــر گــروه عاملــی آمیــد

( )CONH2از گــروه عاملــی کربوکســیالت ( )COO-موجــب

کاهــش جــذب آب میشــود [.]20

1050
1000
950
8

7

[ .]22شــکل  11نشــان میدهــد بــا افزایــش مقــدار

بنتونیــت از  0/5بــه  %1بهعلــت افزایــش ســطح ویــژه
ســوپرجاذب ،جــذب آب افزایــش یافتــه اســت .افزایــش

میــزان بنتونیــت از  1بــه  %1/5بهعلــت افزایــش دانســیته

اتصــاالت موجــب کاهــش میــزان جــذب آب میگــردد.

جــدول  6مقایســهای بیــن ســوپرجاذب ســاخته شــده
در ایــن تحقیــق بــا ســوپرجاذبهای اکریلیکــی حــاوی

نانــوذرات متفــاوت را نشــان میدهــد .مشــاهده میشــود
ســوپرجاذب تهیــه شــده کــه حــاوی  %1بنتونیــت اســت

در مقایســه بــا هیدروژلهــای تحقیقــات مشــابه از

کارایــی و عملکــرد بهتــری برخــوردار اســت و ایــن امــر
بهدلیــل ورقــه ورقــه شــدن مونتموریلونیــت در هیــدروژل
و افزایــش ســطح تمــاس آب و در نتیجــه افزایــش جــذب
آن اســت.

4

2

ســوپرجاذب مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش بهعلــت
جذب آب ()g/g

1100

6

میشــود .بنابرایــن دانســیته اتصــاالت عرضــی افزایــش

جذب در محلول کلرید سدیم و کلرید کلسیم
1150

5

را دارد کــه موجــب افزایــش دانســیته اتصــاالت عرضــی

ســختتر شــدن نفــوذ آب بــه شــبکه هیــدروژل میشــود

مشــاهده میگــردد میــزان جــذب تعادلــی بــا افزایــش

اکریلآمید ()g

بنتونیــت نقــش نقــاط اتصــال را در شــبکه ســوپرجاذب

یافتــه و شــبکهای محکمتــر تشــکیل میشــود و موجــب

شکل  9تاثیر شبکهکننده و آغازگر در میزان جذب آب
سوپرجاذب .میزان آغازگر بهترتیب  60 ،40و  ،80 mgاکریلآمید
و اکریلیکاسید ثابت و برابر  5و  7 gاست

4

واکنــش بیــن گروههــای اکریلیکاســید و بنتونیــت،

900

شکل  10تاثیر اکریلآمید و اکریلیکاسید در جذب آب
سوپرجاذب .مقادیر اکریلیکاسید ،بنتونیت ،شبکهکننده و آغازگر
ثابت که بهترتیب برابر با  6 mg ،%1 ،7 gو  60 mgاست
بررسی اثر بنتونیت در میزان جذب آب مقطر

بهعلــت ورقــه ورقــه شــدن مونتموریلونیــت در هیــدروژل،
ســطح ویــژه هیــدروژل بــا آب افزایــش یافتــه و میــزان

دارا بــودن گروههــای آنیونــی ،در pHهــای مختلــف
و در محلولهــای نمکــی میــزان جــذب متفاوتــی

نســبت بــه آب مقطــر دارد .علــت کاهــش میــزان تــورم
ســوپرجاذبها در محلولهــای نمکــی و اســیدی،

تشــکیل کمپلکــس توســط کاتیونهــا بــا گروههــای

آنیونــی ثابــت شــبکه اســت کــه موجــب کاهــش تــورم
ژل مــی گــردد .در ایــن پژوهــش تاثیــر جــذب و واجــذب
آب در محلولهــای حــاوی غلظتهــای مختلــف کلریــد

کلســیم و ســدیم بررســی شــده اســت .جــدول  5غلظــت
نمکهــای موجــود در محلــول و شــکل  12میــزان جــذب

ســوپرجاذب حــاوی  %1بنتونیــت در ایــن محلولهــا را

نشــان میدهــد.
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جذب آب ()g/g

1/25 1/5 1/75

1140
1120
1100
1080
1060
1040
1020
1000
980
960
0/25 0/5 0/75 1
بنتونیت ()%

شکل  11تاثیر بنتونیت در جذب آب سوپرجاذب .مقادیر اکریلیکاسید ،اکریلآمید ،شبکهکننده و آغازگر ثابت و بهترتیب برابر با  6 ،5 ،7و
 60 mgاست
جدول  5محلولهای با غلظت مختلف از کلریدکلسیم و کلرید سدیم به منظور بررسی تورم سوپرجاذب با مقدار بهینه
شماره محلول

غلظت کلریدسدیم ppm

غلظت کلریدکلسیم ppm

1

640

846

2

1280

1694

3

2560

3390

4

5300

6780

5

10240

13560

جدول  6جذب آب سوپرجاذب تهیه شده در این پژوهش در مقایسه سوپرجاذبهای مشابه
سوپرجاذب

نوع و میزان افزودنی

میزان جذب آب ()g/g

منبع

poly(Am-co-AA)-1%Bentonite

 %1بنتونیت

1125

در این کار

poly(acrylic acid)/10%mica

 %10میکا

1100

6

poly (AA-co-AM)/16.2%sepiolite

 16/2سپیولیت

830

13

poly(Am-co-AA)-10%Bentonite

 %10بنتونیت

450

22

PAA/20%UVMT

 %20ورمیکیولت

1232

26

p(Am-co-AA)-0.1%GO

 %0/1گرافناکسید

1094

7

)P(AA-AM=OMMT

 %10ارگانو مونتموریلونت

1100

19

نمونه شماره 4
نمونه شماره 3
نمونه شماره 2
نمونه شماره 1

10 12

6

8
زمان ()h

4

2

0

میزان جذب ()g

نمونه شماره 5

80
70
60
50
40
30
20
10
0

شکل  12میزان جذب نمونه حاوی  %1بنتونیت در محلولهای با شوری متفاوت
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ایــن شــکل نشــان میدهــد بــا افزایــش غلظــت

جــذب و واجــذب رطوبــت ســوپرجاذب هــای تیمــار شــده

نمکهــای کلریدکلســیم و ســدیم میــزان جــذب

بــا نمــک در خــاک

اســتفاده از ســوپرجاذبهای پلیمــری بهدلیــل توانایــی

کاهــش مییابــد .کاتیونهــای ســدیم و کلســیم

بــاال در جــذب آب و آزاد ســازی آهســته آن در خــاک

بهعنــوان آالینــده 1عمــل نمــوده و بــرروی ســایتهای

موجــب حفــظ آب حتــی در خاکهــای شــنی میشــود.

کربوکســیالت در طــول زنجیــر پلیمــر قــرار میگیرنــد

بــرای بررســی تاثیــر نمــک بــر رفتار جــذب و واجــذب آب،

و باعــث خنثیشــدن و محــدود شــدن پتانســیل آنهــا

ابتــدا ســوپرجاذبها مطابــق جــدول  6بــا محلولهایــی

بــرای تشــکیل پیونــد هیدروژنــی بــا مولکولهــای آب

بــا غلظتهــای مختلــف از نمکهــای کلریدســدیم و

میشــود .بهعــاوه دافعــه بیــن زنجیرهایــی کــه در ایــن

کلریدکلســیم تیمــار شــد و ســپس در خــاک بــا بافــت لوم

ســایتها بــه یکدیگــر اتصــال عرضــی شــدهاند کمتــر

شــنی مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد .در شــکل  13میــزان

اســت بنابرایــن ســوپرجاذب قــادر بــه جــذب آب کمتــری

رطوبــت موجــود در خــاک در حضــور ســوپرجاذب تیمــار

اســت .از طرفــی مشــاهده میشــود بــا گذشــت زمــان

شــده بــا نمــک و نمونــه خــاک بــدون ســوپرجاذب نشــان

میــزان جــذب نمونههــای ســوپرجاذب در محلولهــای

داده شــده اســت .نتایــج حاصــل در جــدول  7و شــکل

یــاد شــده بهعلــت حضــور نمکهــای الکترولیــت ماننــد

 13نشــان میدهــد در غلظتهــای زیــاد نمکهــای

کلریدســدیم و کلریدپتاســیم و ایجــاد پدیــده برونرانــد

2

کلریدســدیم و کلریدکلســیم ،ســوپرجاذب توانایــی کمتری

دچــار جمعشــدگی 3کاهــش مییابــد.

در جــذب و رهایــش آب دارد.

وزن ()gr

340
335
330
325
نمونه بدون هیدروژل
320
نمونه شماره 5
315
نمونه شماره 4
310
نمونه شماره 3
305
نمونه شماره 2
300
نمونه شماره 1
295
 7روز  6روز 5روز  4روز  3روز  2روز 290 1 h 4 h 8 h 24 h
زمان

شکل  13نمودار میزان رطوبت خاک حاوی سوپرجاذب تیمار شده و بدون سوپرجاذب

جدول  7نمونههای مورد استفاده به منظور بررسی میزان رطوبت خاک حاوی سوپرجاذب تیمار شده و بدون سوپرجاذب.
شماره نمونه

کلریدسدیم ()ppm

کلریدکلسیم ()ppm

وزن سوپرجاذب ()g

وزن کل نمونه ()g

نمونه بدون هیدروژل

*

*

0

210

1

640

846

2

210

2

1280

1694

2

210

3

2560

3390

2

210

4

5300

6780

2

210

5

10240

13560

2

210
1. Contaminato
2. Ex-osmosis
3. Shrink
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میــزان کاهــش وزن در نمونههــای تیمــار شــده بــا

ســوپرجاذبها موثــر اســت امــا میــزان شــبکهکننده بــه

ســوپرجاذب و نمونــه تیمارشــده بــا غلظــت بــاالی نمــک

شــبکهکننده و  60 mgآغازگــر میــزان تــورم بیشــینه

غلظــت کمتــر نمــک بســیار کمتــر از نمونــه بــدون
اســت .از طرفــی توانایــی نگهــداری آب در خــاک حــاوی

ســوپرجاذب تیمــار شــده بــا غلظــت بــاالی نمــک نیــز

از شــرایط بــدون ســوپرجاذب بیشــتر اســت .بنابرایــن
اســتفاده از ســوپرجاذب موجــب بهبــود جــذب ،نگهــداری

و رهایــش آب در خــاک میشــود و بهرهگیــری از آن
در خاکهایــی بــا غلظــت بــاالی نمــک میتوانــد موثــر
باشــد.

آغازگــر بیشــترین تاثیــر را دارد بــا بهکارگیــری 6 mg

حاصــل شــده اســت .نتایــج فاکتوریــل جزئــی نشــان
میدهــد مقــدار بهینــه مونومرهــای اکریــل آمیــد،

اکریلیــک اســید بهترتیــب  5و  7 gو بــرای بنتونیــت

 %1اســت .از آنجــا کــه مطلوبتریــن مقــدار رطوبــت بــرای

رشــد گیــاه در حــد ظرفیــت زراعــی اســت ســوپرجاذب
تولیــد شــده توانســته اســت مقــدار رطوبــت را در ایــن
محــدوده افزایــش دهــد .تمــاس بــا نمکهــای معمــول

خــاک (کلریدســدیم و کلریدکلســیم) ســبب کاهــش
توانایــی جــذب و واجــذب ســوپرجاذب بهینــه از مقــدار

نتیجهگیری

اســتفاده از ســوپرجاذبهای پلیمــری درکشــاورزی
یکــی از راهکارهــای نویــن و کارآمــد اســت کــه عالوهبــر
صرفهجویــی در مصــرف آب و کودهــای شــیمیایی کــه

بــه شــدت در آب در محلولانــد موجــب بهبــود چگالــی،

کاهــش تبخیــر آب ،افزایــش ســرعت نفــوذ آب در خــاک و
کاهــش خطراتــی چــون ســیل و فرســایش خــاک گــردد.

نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد عوامــل متعــددی

 1125در آب مقطــر بــه ( 15 )g/gمیشــود .بــا ایــن
حــال در صــورت تیمــار ســوپر جــاذب بــا غلظتهــای

بســیار بــاالی نمــک نیــز ،خــاک حــاوی ســوپرجاذب
بیشــتر از خــاک بــدون ســوپرجاذب میتوانــد آب را در
خــود نگــه دارد و ســوپرجاذب تیمــار شــده بــا نمــک پــس
از هفــت روز میــزان رطوبــت نمونــه حــاوی ســوپرجاذب

 1/3برابــر بیشــتر از خــاک بــدون ســوپرجاذب اســت.
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