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سخن نخست

سخـن نخست ...
ضرورت حضور فعال ایران در بازار رقابت صنعت پلی الفین ها
صنعت پلی الفین یکی از ساده ترین و در عین حال مهم ترین صنایع پلیمری جهان است .بیش از  70درصد مواد پالستیکی جهان
از انواع مواد پلی الفینی ساخته می شوند .در کشور ما نیز با تولید سالیانه بیش ازپنج میلیون تن مواد پلی الفینی ،این صنعت از مهم ترین
صنایع پلیمری محسوب می شود .پالستیک های بسته بندی مواد غذایی ،اسباب بازیها ،انواع لوله ها و مخازن نگهداری مواد شیمیایی و
موادغذایی همگی از پلی الفینها تهیه می شوند .با نگاهی اجمالی بر صنعت پلی الفین کشور مشخص می شود که این صنعت بزرگ،
سایر صنایع مانند صنعت نفت وپتروشیمی ،تولید مواد شیمیایی ،محیط زیست و آب و فاضالب ،لوله و اتصاالت ،صنایع کشاورزی،
گازرسانی و  ...را نیز تحت پوشش قرار می دهد.
بهطور کلی صنعت پلی الفین به دو حوزه باالدستی و پاییندستی پتروشیمی تقسیمبندی میشود .در کشور ما حوزه باالدستی
پلی  الفینی بهدلیل سودآوری بیشتر ،در نتیجه دسترسی به خوراک در دسترس و ارزان ،در کانون توجهات قرار دارد ،ولی به حوزه
پاییندستی پلی الفینی که به بازار مصرف نزدیک تر هستند ،اهمیت بسیار کمی داده شده است ،درحالیکه توجه به صنایع پاییندستی
میتواند منجر به تولید محصوالتی با ارزش افزوده باالتر شود .با نگاهی به صنایع پلی الفین در دنیا میتوان دریافت که صنایع
پاییندستی بهدلیل نزدیک بودن زنجیره به مصرف کننده ،سود قابل توجهی دارد و در کشور ما نیز بایستی بیش از پیش به این مهم
توجه شود.
صنعت پلی الفین در دنیا مدام در حال پیشرفت است و هرساله گریدهای جدیدی به مصرف کنندگان ارایه می شود .در صورت عدم
توجه و تالش برای دسترسی به کاتالیزگرهای ویژه و توسعه سامانههای جدید پلیمریزاسیون برای تولید پلیمرهای ویژه با کارایی و
ارزش افزوده باال (از جمله پلی الفین های عامل دار ،کامپوزیت های پلی الفینی ،پلی الفین های بلوکی ،پلی الفین االستومرها ،فیلم های
پلی اتیلنی مخصوص کشاورزی و  ،)...ایران در آینده نه چندان دور از بازار رقابتی این محصوالت خارج خواهد شد.
با توجه به موارد ذکر شده ،نیاز به تغییرات اساسی هم در صنایع باال دستی و هم پایین دستی در مسیر توسعه صنعت پلی الفین کشور
احساس می شود .قسمت عظیمی از مسولیت این تغییرات بر دوش دانشگاهیان و مراکز علمی-پژوهشی فعال در این حوزه است.
از سوی دیگر ،علیرغم اهمیت بسیار باالی صنعت پتروشیمی تولید کننده پلیمرهای الفینی در کشور ،به دلیل سنگین بودن هزینه های
مربوط به طرح های پژوهشی در حوزه سنتز پلی الفین ،تعداد مراکز پژوهشی فعال در این حوزه بسیار انگشت شمار است .انتظار
می رود نگاه ویژه ای به موضوعات پژوهشی مورد نیاز کشور همچون زمینه سنتز پلی الفین های ویژه از سوی سیاست گزاران علمی
کشور صورت گیرد .در این راستا ،انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران از صاحب نظران (دانشگاهی و صنعتی) این حوزه تقاضا دارد
به بررسی جزئیتر دستاوردها و کمبودهای صنعت پلی الفین کشور (در صنایع باال دستی و پایین دستی) بپردازند و از طریق چاپ
دستاوردها و نتیجه بررسی ها در نشریه انجمن ،در آگاه سازی مدیران صنعت پلی الفین کشور بکوشند تا از طریق تدوین نقشه راه
مناسب ،چشمانداز روشنتری برای آینده این صنعت در کشور ترسیم شود.

نعيمه بحري الله
عضو هیئت علمی پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
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تالش برای ساخت هیدروژل هایی با خواص مکانیکی فوق العاده به ویژه با تحمل تنش فشاری زیاد
در آغاز قرن بیست ویک ،گسترش یافت .این هیدروژل ها به ویژه برای کاربردهایی مانند :غضروف و
تاندون ،ضدرسوب ،حسگرها و محرک ها اهمیت دارند .از میان روش های ساخت هیدوژل های
مقاوم مانند هیدروژل های نانوکامپوزیتی ،هیدروژل های حلقه-لغزشی و ...هیدروژل های شبکه
دوتایی ( )DNبه دلیل استحکام و چقرمگی مکانیکی بسیار زیاد توجه خاصی را به خود جلب
کرده اند که در مقایسه با هیدروژل های تک شبکه ای معمولی ،سازوکار شکست داخلی متفاوت و
در نتیجه چقرمگی و استحکام فوق العاده ای دارند .این هیدروژل ها طبقه ی خاصی از هیدروژل های
شبکه پلیمری درهم نفوذی ( )IPNهستند که از ترکیب شبکه ی سخت و شکننده با شبکه ی نرم و
انعطاف پذیر درهم نفوذ کرده ،تشکیل شده اند .شبکهی سخت اول مسئول خواص استحکامی و
شبکهی انعطافپذیر دوم ،مسئول جذب موثر انرژی ترک است تا از رشد میکروسکوپی ترک
جلوگیری کند .هیدروژلهای  DNبرخالف هیدروژلهای معمولی ،باوجود محتوی آب زیاد ،خواص
مکانیکی قابل مقایسه با غضروفهای مفصلی و الستیکهای صنعتی دارند که بهعلت ساختار کام ً
ال
متضاد و منحصربهفرد و گرهخوردگی قوی این شبکههای دوگانه است .در این مقاله مروری به
معرفی هیدروژلهای  ،DNروشهای ساخت ،جنبههای ساختاری و کاربرد آنها پرداخته میشود.

فــصــلنـامـه عـلـمـی
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هیدروژلهای شبکه دوتایی،
هیدروژلهای چقرمه،
شبکههای اتصال عرضیشده،
خواص مکانیکی باال

زیبا شیرینی ،فاطمه رفیع منزلت

مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
اکثر هیدروژل ها از نظر مکانیکی نرم و شکننده هستند ،یعنی
انرژی شکست یا مدول االستیک کمی دارند که استفاده ی
گسترده ی آن ها را برای بسیاری از کاربردها که خواص مکانیکی
باالیی نیاز دارند ،به عنوان جایگزین بافت هایی که متحمل بار
زیادی می شوند (مانند غضروف ،تاندون و رباط) محدود می کند
[ .]1تالش های زیادی برای توسعه ی هیدروژل های بسیار چقرمه با
رویکردهای نوین و سامانه های ژل شدن جدید توسعه یافته است که
از جمله آن ها می توان به هیدروژل های شبکه دوتایی ،هیدروژل های
نانوکامپوزیتی ،هیدروژل های حلقه-لغزشی (  ،)Sliding- ring
کامپوزیتی
میکروکره
درشت مولکولی
هیدروژل های
(،)Macromolecular Microsphere Composite Hydrogels
هیدروژل های  tetra-PEGو هیدروژل های دارای برهم کنش های
فیزیکی فزاینده اشاره کرد .در میان اينها ،هیدروژل های DN
استحکام مکانیکی بسیار باال و چقرمگی مکانیکی زیادی نشان
داده اند [ .]3،2،1ژل های  DNدر سال  2003توسط گنگ و
همکارانش اختراع شدند .آن ها از ترکیب شبکه ی سخت که
مسئول خواص استحکامی با شبکه ی بسیار نرم و قابل کشش
که در یکدیگر نفوذ کرده اند ،تشکیل شده اند .گنگ و همکارانش
از پلیمری شدن رادیکال آزاد متوالی دومرحله ای برای سنتز
اولین هیدروژل  DNمتشکل از پلی(-2آکریل آمیدو-2-
متیل پروپان سولفونیک اسید) ( )PAMPSبه عنوان شبکه ی اول
و پلی آکریل آمید ( )PAAmبه عنوان شبکه ی دوم استفاده کردند.
ژل های ( DN (PAMPS- PAAmحاصل چقرمگی ،تنش کششی
و کرنش کششی شکست بسیار بیشتری نسبت به هیدروژل های
تک شبکه ای نشان دادند .گنگ و همکارانش اصول طراحی
برای تهیه ی هیدروژل های  DNچقرمه که به صورت شیمیایی
شبکه ای شده اند را بدین گونه خالصه کردند:
 )1شبکه ی اول بایستی سخت و شکننده باشد مانند:
پلی الکترولیت ها و شبکه ی دوم بایستی نرم و انعطاف پذیر باشد
مانند پلیمرهای طبیعی )2 .شبکه ی اول باید دارای اتصاالت
عرضی محکمی باشد ،درحالی که شبکه ی دوم دارای اتصاالت
عرضی ضعیفی است تا ساختار ژل نامتقارن قوی حاصل شود
که این نیازمند وزن مولکولی بسیار باالی شبکه ی دوم است)3 .
غلظت موالر نهایی شبکه ی دوم  20-30برابر شبکه اول است؛
به عبارت دیگر هیدروژل  DNساختار بسیار ویژه ای از هیدروژل
 IPNاست و رابطه ی متعادل خوبی بین شبکه ی شکننده ی اول
و شبکه ی انعطاف پذیر دوم مورد نیاز است تا هیدروژل DN
حاصل شود؛ در تعادل مناسب نسبت مولی شبکه های اول و
دوم ،استحکام مکانیکی ژل ها به طور چشمگیری افزایش می یابد
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[ )4 .]1،4نسبت چگالی موثر زنجیره ی پلیمر دو شبکه باید
بزرگ تر از نسبت چگالی رشته پلیمر بحرانی ( )3/8-9/5باشد.
 2فرایند سنتز هیدروژل های DN
فرایند سنتز هیدرروژل های  DNبه پنج روش انجام می شود که
هرکدام از این روش ها مزایا و معایب خود را دارد.
 1-2روش کالسیک

معموال هیدروژل های  DNاز طریق روش پلیمری شدن رادیکال
آزاد دو مرحله ای مانند :هیدروژل  DNساخته شده توسط
گنگ و همکارانش ،سنتز می شوند .اولین مرحله استفاده از
پلی الکترولیت های قوی برای ایجاد اتصال عرضی کواالنسی
سخت و غیرقابل انعطاف است .سپس ژل پلی الکترولیت اول
در محلول پیش ماده ژل دوم شامل :مونومرهای طبیعی شبکه ی
دوم ،آغازگرها و عوامل ایجاد اتصال عرضی غوطه ور و متورم
می شود .واکنش گرهای شبکه ی دوم به آرامی در شبکه ی ژل
اول نفوذ می کنند که منجر به انبساط شبکه ی اول می شود .بعد
از فرایند تورم ،دومین مرحله ی پلیمری شدن رخ می دهد تا
دومین شبکه ی طبیعی که دارای اتصاالت عرضی ضعیف ،نرم و
انعطاف پذیر در طول شبکه ی اول است ،تشکیل شود (شکل .)1
این روش برای تهیه ی اکثر هیدروژل های  DNکه دارای دو
شبکه ی اتصال عرضی شده ی شیمیایی هستند ،استفاده شده
است .از سوی دیگر ،از آن جایی که این روش شامل تورم ،نفوذ
و دو مرحله پلیمری شدن است برای شروع پلیمری شدن موثر
شبکه ی دوم ،به مقدار اضافی زیادی واکنش گرهای شبکه ی
دوم (مونومرهای شبکه ی دوم  20-50برابر بیشتر از مونومرهای
شبکه ی اول) نیاز دارد تا گره خوردگی قوی شبکه ی دوم با
شبکه ی اول شکل بگیرد .معموالً روش دومرحله ای متوالی 1-2

شکل  1فرایند سنتز نوعی ژل .]8[ DN
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هیدروژل های شبکه دوتایی

روز طول می کشد تا هیدروژل های  DNکامل شود .این روش
بیشترین روش به کار برده برای تهیه ی ژل های  DNاست و
همچنین دارای این مزیت است که به آسانی اصالح شده و
سازگار با سامانه های ژل متفاوت است [.]5،6،7
 2-2روش ثابتساز مولکولی ()Molecular Stent Method

در روش کالسیک مورد استفاده برای تهیه ی بیشتر هیدروژل های
 DNدارای اتصال عرضی شیمیایی ،توانایی تورم شبکه ی اول
تشکیل شده توسط پلی الکترولیت ها برای فرایند پلیمری شدن
دوم بسیار مهم است تا هیدروژل های  DNچقرمه تهیه شود
[ .]8شبکه ی اول ژل های  DNمعمولی ،محدود به ژل های
پلی الکترولیت اتصال عرضی شده ی شیمیایی است که این
موضوع ،بعضی خواص و کاربردهای ژل های  DNرا محدود
می کند .همچنین زمانی که پلیمرهای طبیعی برای تشکیل
شبکه ی اول استفاده می شوند ،توانایی تورم ضعیف شبکه ی
اول خنثی ،استفاده از روش کالسیک برای تهیه ی ژل های DN
چقرمه را دشوار می سازد .از آن جایی که وجود یون های همراه
در پلی الکترولیت قوی ،فشار اسمزی زیادی ایجاد می کند،
ژل های پلی الکترولیت شبکه ی اول ،به طور قابل توجهی در آب
متورم و شکننده می شوند؛ درحالی که ژل های خنثی که هیچ
یون همراهی ندارند ،زیاد متورم نمی شوند و بنابراین برای اولین
شبکه ی ژل های  DNچقرمه چندان مناسب نیستند .اگر با روش
مناسبی بتوان ژل های  DNچقرمه را نه تنها از پلی الکترولیت های
قوی بلکه از هر پلیمر آب دوستی سنتز کرد ،می توان انواع
مختلفی از ژل های چقرمه و کاربردی را ساخت [ .]4برای
غلبه بر این محدودیت ناکاجیما و همکارانش روش ثابت ساز
مولکولی را برای سنتز ژل های  DNچقرمه دارای دو شبکه بر
پایه ی پلیمرهای خنثی ،ایجاد کردند .شکل  2دستورالعمل کلی
روش ثابت ساز مولکولی را نشان می دهد .در روش ثابت ساز
مولکولی ،پلی الکترولیت های خطی یا مواد فعال سطحی یونی
(به عنوان ثابت ساز مولکولی) وارد ژل های طبیعی می شوند .این
ثابت ساز ها به علت وزن مولکولی باالی پلیمر یا تشکیل میسل
در ژل ها به دام می افتند و یون های همراه متحرک آن ها ،فشار
اسمزی زیادی برای ایجاد ژل های شبکه ی اول متورم و قابل
مقایسه با ژل های الکترولیت قوی ،اعمال می کنند .بنابراین انواع
متفاوتی از ژل های خنثی بدون توجه به ساختار شیمیایی شان
می توانند به عنوان شبکه ی اول استفاده شوند [ .]9این روش
نیز مشابه روش کالسیک شامل دو مرحله است :الف) ژل اول:
ابتدا شبکه ی خنثی با ساختار شبکه ای مشخص سنتز می شود.
سپس پلی الکترولیت خطی قوی به عنوان ثابت ساز مولکولی

شکل  2طرحی از روش ثابت ساز مولکولی برای تهیه ی ژل های DN
چقرمه با دو شبکه ی اتصال عرضی شده ی شیمیایی [.]9

وارد شبکه ی اول خنثی می شود تا ژل  Semi-IPNتشکیل شود.
در طول این فرایند فشار اسمزی کلی ژل  semi-IPNافزایش
می یابد تا شبکه ی اول خنثی با میزان تورم باال مشابه با ژل های
پلی الکترولیت قوی ،به صورت بندی گسترده کشیده شود .ژل
خنثی متورم شامل پلی الکترولیت های آنیونی یا کاتیونی ،ژل
ثابت ساز یا ژل  Stنامیده می شود .ژل  Stرا می توان به طور
کلی با دو روش متفاوت سنتز کرد )1 :روش پس افزایشی
( )Post- additionو  )2روش پیش افزایشی (.)Pre-addition
روش پس افزایشی ،غوطه وری ژل های خنثی از پیش ساخته
شده ،در محلول الکترولیت مونومری است که مونومرهای
الکترولیت در داخل ژل های خنثی به پلی الکترولیت های
خطی پلیمری می شوند .در مقابل در روش پیش افزایشی ،ابتدا
پلی الکترولیت های خطی سنتز می شوند و سپس با مونومرهای
شبکه ی اول خنثی مخلوط می شوند تا در اثر پلیمری شدن،
شبکه ی اول تشکیل شود که دربرگیرنده ی پلی الکترولیت های
خطی است .در هر دو روش ،ژل های  Stبا توانایی تورم
خوب به دست می آید .سرانجام ،پس از کامل شدن ژل ،St
روند باقی مانده برای تهیه ی ژل  St-DNاز ژل  Stتقریب ًا مشابه
روش های کالسیک است .ب) ژل دوم :ژل بسیار متورم St
در محلول پیش ماده ی شبکه ی دوم غوطه ور می شود و با
پلیمری شدن مونومرهای شبکه ی دوم ،ژل های  St-DNچقرمه
تولید می شود [.]10
 3-2روش تک ظرف ()One-pot Method

روش های کالسیک و ثابت ساز مولکولی عمومیت و
انعطاف پذیری زیادی در تهیه ی ژل های  DNچقرمه عرضه
داشته اند .با این حال ،هر دو روش شامل چندین مرحله سنتز ژل
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هستند و بنابراین با چندین محدودیت روبرو هستند )1 :فرایند
سنتز چندمرحله ای ژل های  DNخسته کننده و وقت گیر است
که اغلب شامل تورم ،نفوذ و دو فرایند پلیمری شدن است که به
 1-2روز برای کامل شدن ژل های  DNنیاز دارد )2 .روش های
چند مرحله ای مرسوم به راحتی نمی توانند ژل های با شکل
پیچیده تهیه کنند تا کاربردهای گسترده یا خاص داشته باشند؛
تنها ژل های ورقه ای ساده یا دیسک مانند در مقاالت گزارش
شده است )3 .هر دو روش برای تهیه ی ژل های  DNبا دو
شبکه ای که به صورت شیمیایی اتصال عرضی شده اند ،استفاده
شده اند .با این حال ،شکست شبکه هایی که به صورت شیمیایی
اتصال عرضی شده اند ،به ویژه شبکه ی اول ،عالوه بر این که
باعث شکست برگشت ناپذیر و دائمی پیوند می شوند ،ترمیم و
بهبود تخریب ژل را سخت می کنند [ )4 .]5،6،7مراحل نفوذ،
منجر به توزیع تصادفی نسبت مولی اجزا و کاهش تکرارپذیری
می شود )5 .بیشتر هیدروژل های  DNاز آغازگرهای سمی و
مواد اولیه ی آکریل آمیدی استفاده می کنند که مانع استفاده از
آن ها در علوم زیستی می شود [.]11
برای غلبه بر این محدودیت ها ،چن و همکارانش روش
ساده ی تک ظرف را برای سنتز نوع جدیدی از هیدروژل
 DNآگار/پلی آکریل آمید ( )Agar/PAMکه هیبریدی از اتصال
عرضی فیزیکی-شیمیایی دارند ،عرضه کرده اند که متشکل
از دو شبکه ی درهم نفوذ کرده ،یک شبکه ی آگار اتصال
عرضی شده با پیوند هیدروژنی و یک شبکه ی پلی آکریل آمید
اتصال عرضی شده ی کواالنسی است (شکل  .)3با بهره گیری
از مزیت تبدیل فاز سل به ژل برگشت پذیر با گرما و تبدیل
ساختار فنر به مارپیچ آگار ،برای تهیه ی هیدروژل های DN
 Agar/PAMاز طریق روش گرمایش-سرمایش-پلیمری شدن
نوری ،همه ی واکنش گرهای آگار ،آکریل آمید ،آغازگر ،UV
عامل ایجاد اتصال عرضی -´N,Nمتیلن بیس آکریل آمید MBA
و آب به یک ظرف اضافه شدند .در اثر حرارت دادن همه ی
واکنش گرها تا دمای  90 °Cتحت اتمسفر  ،N2آگار در محلول
حل می شود و صورت بندی های تصادفی اتخاذ می کند .سپس
محلول حاصل به تدریج تا دمای اتاق خنک می شود و ژل شدن
آگار رخ می دهد .وقتی شبکه ی اتصال عرضی شده ی فیزیکی
آگار شکل گرفت ،ژل آگار و بقیه ی مواد واکنش نداده در همان
ظرف ،به صورت نوری پلیمری می شوند تا شبکه ی دوم اتصال
عرضی شده ی شیمیایی نرم  PAMتشکیل شود که در شبکه ی
آگار نفوذ کرده است .روش تک ظرف اتصال عرضی شده ی
هیبریدی فیزیکی-شیمیایی ،از طریق انتخاب پلیمرهای دارای
خاصیت سل-ژل برگشت پذیر (به عنوان شبکه ی اول) توسعه
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شکل  3طرحی از تهیه ی ژل  DN Agar/PAMبا استفاده از روش
تک ظرف [.]12

یافته است که به راحتی می تواند ژل های  DNرا با روشی سریع
و قابل کنترل تولید و بهینه کند [.]12
 4-2روش چاپ سه بعدی اکستروژن
)Extrusion 3D-printing Method

فنون ساخت افزایشی ( )Additive Manufacturingاز جمله
چاپ سه بعدی ( )3Dبه دلیل توانایی آن ها در تولید سریع
اشیای سه بعدی پیچیده ،در طیف متنوعی از زمینه ها مورد توجه
فزاینده ای قرار می گیرند .یکی از ویژگی های جالب فرآیند
ساخت افزایشی ،ظرفیت برخی از سامانه ها برای چاپ چندین
ماده در یک جزء واحد است .این قابلیت با قرارگیری و مخلوط
کردن مواد ،به اپراتور توانایی کنترل  3Dروی خواص مواد در
یک شی را می دهد .اخیرا چاپ  3Dهیدروژل ها برای کاربردهای
مهندسی بافت مورد بررسی قرار گرفته و از این روش برای
تهیه ی هیدروژل های  DNنیز استفاده شده است .اغلب چاپ
ترکیبات ژل مانند ،شامل تزریق محلول پیش ماده ی هیدروژل به
داخل یک قالب مشخص و به دنبال آن واکنش ژل شدن توسط
نور ،مواد شیمیایی یا محرک گرمایی است [ .]13باکاریچ و
همکارانش روش چاپ اکستروژن همزمان با پلیمری شدن نوری
را برای مهندسی سریع ژل های چقرمه دارای گره خوردگی های
یونی-کوواالنسی ( ))Ionic–covalent Entanglement (ICEبا
شکل های پیچیده در مقیاس بزرگ توسعه داده اند؛ بدین منظور
از یک سامانه اکستروژن متصل به یک سامانه پخت  UVبرای
چاپ ساختارهای هیدروژل از جوهرهای آلژینات/آکریل آمید
( )Alg/AAMاستفاده شده است (شکل  .)4جوهر در ظرف
فوالد ضدزنگ تحت فشار که در ژاکت کنترل دما است ،ریخته
می شود و روی یک ظرف شیشه ای چاپ زده می شود تا واکنش

هیدروژل های شبکه دوتایی
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شکل  )A 4چهار نمونه مدل استخوان سگی طراحی شده با کامپیوتر [.]13

ژل شدن (ژل اول) با نور انجام شود (شکل  4Bو .)4C
ژل های  ICEچاپ شده ،خواص مکانیکی و چقرمگی خوبی
دارند .زمانی که ژل های چاپ شده در محلول  CaCl2غوطه ور
و متورم می شوند ،یون های  Ca+2می توانند با واحدهای
گلورونیک اسید در آلژینات پیوندهای کئوردینه تشکیل دهند
(ژل دوم) که به افزایش بیشتر مدول االستیک ژل کمک می کند.
مقایسه ی خواص مکانیکی ژل ها نشان می دهد که کارایی
مکانیکی هیدروژل های  ICEچاپ شده پایین تر از  ICEتهیه
شده با روش تک ظرف اما بیشتر از هیدروژل های معمولی
است [ .]13روش چاپ سه بعدی ابزار قدرتمندی برای ساخت
ساختارهای هیدروژل چندجزئی دارای شکل های هندسی
 3Dپیچیده و دستگاه های کاربردی در عضالت مصنوعی و
داربست های مهندسی بافت ارائه می کند [.]14
 5-2روش های شکل پذیری آزاد
()Free-shapeable Method

به جز خواص مکانیکی باال ،قابلیت شکل پذیری ژل های
ویژگی مهم دیگری برای عملکرد آن ها در جایی است که شکل
سه بعدی مشخصی مورد نیاز است ،به عنوان مثال بافت های
مصنوعی (غضروف ،تاندون ،عضله) عالوه بر کارایی مکانیکی
باال به اشکال هندسی خاصی برای اجرای عملکردشان به عنوان
مقلدهای زیستی نیاز دارند .همان طور که قب ً
ال گفته شد ،بیشتر
هیدروژل های سنتزی تهیه شده با روش های کالسیک و ثابت ساز
مولکولی فاقد انعطاف پذیری شکل هستند و با این روش ها تنها
شکل های ساده مانند ورقه یا دیسک می توان ساخت.
به منظور غلبه بر این مشکل ناکاجیما و همکارانش برای سنتز
هیدروژل  DNچقرمه و شکل پذیر ،با معرفی پلی وینیل الکل
( )PVAاتصال عرضی شده ی فیزیکی به عنوان قالب داخلی
در سامانه ژل  ،PAMPS-PAAmروش جدید قالب داخلی
را پیشنهاد دادند .ابتدا ژل های  PVAاتصال عرضی شده ی
فیزیکی دارای شکل های پیچیده به عنوان قالب های داخلی تهیه
شد که بسیار انعطاف پذیر و نسبت ًا مقاوم هستند تا هر شکل
پیچیده ای تشکیل دهند .سپس محلول آبی حاوی مونومرهای
DN

 ،AMPSعامل ایجاد اتصال عرضی  MBAAو آغازگر نوری
-2اکسوگلوتاریک اسید تهیه و ژل های  PVAحداقل به مدت 3
روز در آن غوطه ور شد .سپس شبکه ( PAMPSشبکه ی اول)
در قالب ژل های  PVAبا پلیمری شدن نوری تهیه شد .سپس
ژل های  DN PVA-PAMPSدر محلول مونومرهای  AAmو
-2اکسوگلوتاریک اسید حداقل به مدت  2روز غوطه ور شد و
سرانجام شبکه ی ( PAAmشبکه ی دوم) در حضور ژل PVA-
 PAMPSبا پلیمری شدن نوری تهیه شد .ژل های سه شبکه ای
 PVA-PAMPS-PAAmحاصل ،ژل  PVA-DNنامیده شد.
ژل های  PVA-DNویژگی های مکانیکی مشابه با ژل های DN
معمولی نشان دادند.
روش قالب داخلی ،فرصت ساختن هر شکل پیچیده ای مانند:
ماهی ،پرنده و  .. .را فراهم می کند (شکل  .)5شکل پذیری و
استحکام با استفاده از تفاوت های مکانیکی بین ژل های PVA
از پیش ساخته ی انعطاف پذیر و ژل های  PVA-PAMPSمتورم
سخت ،متعادل و تنظیم می شود [.]15
 3ساختارهای شبکه ی ژل های DN
ترکیب روش های متفاوت تهیه ی ژل و سامانه های مختلف
ژل پلیمری ،طیف گسترده ای از ساختارهای شبکه را برای
ژل های  DNایجاد کرده است .درک رابطه ی بین ساختار شبکه
و خواص مکانیکی ژل های  DNمختلف برای طراحی نسل
بعدی ژل های  DNدارای خواص مکانیکی باال و عملکرد
مطلوب از اهمیت باالیی برخوردار است .ساختارهای شبکه ای
هیدروژل های  DNبه چهار طریق تشکیل می شوند که در ادامه
به آن ها پرداخته می شود.
 1-3شبکه های اتصال عرضی شده ی شیمیایی-شیمیایی

تقریب ًا در همه ی هیدروژل های  DNسنتز شده با روش
کالسیک و ثابت ساز مولکولی ،هر دو شبکه به صورت شیمیایی
اتصال عرضی برقرار کرده اند؛ به عنوان مثال در هیدروژل DN
پلی اتیلن گلیکول/پلی آکریلیک اسید ( )PEG-PAAشبکه ی

شکل  5هیدروژل  DN-PVAتهیه شده با روش شکل پذیری آزاد [  .]15
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شکل  6طرح واکنش های هیدروژل های .]1[ PEG-PAA

 PEGاز طریق واکنش تراکمی با استفاده از گلوتارآلدهید و
شبکه ی  PAAاز طریق پلیمری شدن رادیکال آزاد با استفاده
از عامل اتصال عرضی  MBAAشبکه ای می شوند (شکل .)6
بنابراین ژل های  DNاتصال عرضی شده ی شیمیایی دارای
ساختار شبکه و رفتارهای مکانیکی مشابهی هستند .عالوه بر
این با توجه به ماهیت شیمیایی اتصاالت عرضی ،هنگامی که
شکست شبکه ی پلیمر منجر به آسیب برگشت ناپذیر ناشی از
شکست دائمی پیوند در کرنش باال می شود ،ژل های  DNبیشتر
خواص مکانیکی شان را بعد از بارگذاری ( )Loadingاز دست
می دهند و منجر به ایجاد مشکل در ترمیم آسیب می شوند [.]1
 2-3شبکه های اتصال عرضی شده ی هیبریدی فیزیکی-
شیمیا یی

اخیرا ً ژل های  DNاتصال عرضی شده ی هیبریدی فیزیکی-
شیمیایی با ترکیب اتصال دهنده های غیرکوواالن و کوواالن
توسعه یافته است .در ژل های  DNهیبریدی ،همیشه شبکه ی
اول توسط ژل های اتصال عرضی شده ی فیزیکی ساخته
می شود؛ درحالی که شبکه ی دوم به صورت شیمیایی اتصال
عرضی شده است .نیروهای پیوستگی بین دو شبکه و در
شبکه ی فیزیکی ،بسته به خصوصیات فیزیکوشیمیایی ذاتی
هر دو پلیمر ،پیوندهای غیرکوواالن مانند :برهم کنش های
آب گریزی ،برهم کنش های واندروالس ،پیوندهای هیدروژنی و
برهم کنش های الکتروستاتیک است.
سو و همکارانش ژل های  DNهیبریدی با ترکیب ژل آلژینات
اتصال عرضی شده با یون های  Ca2+و شبکه ی  PAAmاتصال
عرضی شده ی کوواالن را تهیه کردند (شکل .]16[ )7
برای ژل های هیبریدی اتصال عرضی شده ی یونی،
پلی ساکاریدها شامل آلژینات ،ژالن گام و کاراگینان که پلیمرهای
آنیونی با گروه های کربوکسیل فراوان در زنجیره ی اصلی شان
هستند و کاتیون ها می توانند پیوندهای کئوردیناسیون با گروه های
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شکل  7ساختارهای مولکولی و میکروساختارهای ژل هیبریدی
.]16[ Ca2+- alginate-PAAm

کربوکسیل در پلی ساکارید تشکیل دهند .این پیوندها فرصت جدا
شدن و اتصال برگشت پذیر و سریع را فراهم می کنند .از آنجایی
که پیوندهای غیرکوواالن در شبکه ی اتصال عرضی شده ی
فیزیکی درگیر هستند ،اغلب همه ی ژل های هیبریدی ازدیاد طول
عالی ،چقرمگی باال ،برگشت پذیری خوب و تا حدی توانایی
ترمیم تحت برخی از محرک های خارجی را دارند [.]17
 3-3شبکه ی دوالیه ی الیه الیه

ژل های  DNاتصال عرضی شده ی شیمیایی تقریب ًا ترمیم
و مقاومت در برابر خستگی ناچیزی پس از شکست دائمی
پیوندهای کوواالن در کرنش باال نشان می دهند .ژل های DN
اتصال عرضی شده ی هیبریدی فیزیکی-شیمیایی توانایی
ترمیم بهتری دارند ،اما معموالً برای تحریک خاصیت ترمیم
به محرک خارجی نیاز دارند .هاگو و همکارانش نوع جدیدی
ژل های  DNدوالیه ی الیه الیه متشکل از دو الیه ی سخت
و آب گریز پلی(دودسیل-گلیسریل ایتاکونات)  PDGIو
ماتریکس آب دوست  PAAmانعطاف پذیر را تهیه کردند که
هر دو به صورت متناوب و در فواصل معین روی یکدیگر قرار
می گیرند تا دوالیه های ساندویچی شکل متعددی تشکیل دهند
(شکل  .)8ژل  PDGI-PAAmاز طریق پلیمری شدن رادیکال
آزاد هم زمان از محلول آبی دودسیل ایتاکونات ( ،)DGIنمک
دودسیل سولفات دودسیل ایتاکونات ،آکریل آمید و عامل ایجاد
اتصال عرضی مونومر  AAmو آغازگر نوری تهیه شد .شایان
گفتن است که  DGIو   AAmبا یکدیگر واکنش نمی دهند و
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شکل  8نمونه ای از ساختار الیه ای هیدروژل  PDGI-PAAmمتشکل
از دوالیه های الیه الیه ی  PDGIو ماتریکس .]1[ PAAm

بنابراین دو الیه ی  PDGIو  PAAmاز طریق برهم کنش های
واندروالس و پیوندهای هیدروژنی ،به صورت فیزیکی به هم
متصل می شوند [.]18
 4-3شبکه ی میکرو-نانوفاز

با الهام گرفتن از هیدروژل های نانوکامپوزیتی تقویت شده با
کربن ،هیدروژل میکروکره ای میکروسکوپی ،به عنوان محلی
برای گره های اتصال عرضی چندعاملی ،می تواند برای بهبود
ویژگی های مکانیکی هیدروژل های معمولی استفاده شود .هو
و همکارانش هیدروژل های جدید تقویت شده با میکروژل
( ))MR) Microgel Reinforcedرا با دو ساختار فاز کامپوزیتی
که فاز پخش ،یک میکروژل  DNسخت و فاز پیوسته ماتریس
 PAAmنرم است را بدین صورت تهیه کردند (شکل  .)9برای
تهیه ی هیدروژل های تقویت شده با میکروژل نیاز است که
به همراه مرحله ی تهیه ی ژل  ،DNذرات میکروژل در داخل
ماتریس هیدروژل پراکنده شوند؛ همچنین نانوذرات هم می توانند
با ژل های  DNترکیب شوند تا هیدروژل های چقرمه تولید کنند
[ .]19به طورکلی ورود نانوکامپوزیت ها به هیدروژل های شبکه
دوتایی از طریق پیوندهای کواالنسی یا غیرکواالنسی امکان
ساخت هیدروژل های جدید دارای استحکام و چقرمگی باال
را فراهم می کند .نانوکامپوزیت ها می توانند به عنوان بخش های
فداشونده ی اضافی در ژل های  DNاتصال عرضی شده ی
شیمیایی ،برای اتالف موثر انرژی و جلوگیری از پیشرفت ترک
به کار روند [.]20
 4خواص مکانیکی ژل های DN
خاصیت مکانیکی اکثر هیدروژل های ساخته شده از منابع طبیعی

هیدروژل های شبکه دوتایی

شکل  9طرحی از تهیه ی ساختار ژل های  sMRو ژل های .]19[ MR

یا سنتزی موضوع اصلی کاربردهای زیست-پزشکی ،کشاورزی
و ترکیبات پاسخگو به محرک است .افزایش استحکام مکانیکی
هیدروژل ها ،موضوع بسیار جالبی است و به چالش بزرگی
تبدیل شده است .هیدروژل های  ،DNدر تالش برای غلبه بر
محدودیت های خواص مکانیکی هیدروژل های معمولی توسعه
یافته اند که افزایش استحکام مکانیکی غیرخطی نشان می دهند.
این هیدروژل ها تنش شکست فوق العاده و محتوی آب باالیی
نسبت به هیدروژل های تک شبکه ای دارند [.]1،21
از آن جایی که شبکه ی اول شکننده و شبکه ی دوم انعطاف پذیر
است ،در هنگام اعمال تنش زیاد شبکه ی اول به قطعاتی
(شکست داخلی) شکسته می شود؛ درحالی که شبکه ی دوم
ساختار شبکه ای خود را حفظ می کند .مشخص شده است که
به دلیل شکست شبکه ی اول در طی تغییر شکل هیدروژل های
 ،DNانرژی قابل توجهی تلف می شود .این واقعیت ،مقاومت
در برابر پیشرفت ترک سامانه را به طور چشمگیری افزایش داده،
درنتیجه ژل های  DNرا چقرمه می کند [.]4،7
دو پارامتر ساختاری برای به دست آوردن ژل های دارای
خواص مکانیکی قوی الزم است :اولی ،نسبت مولی شبکه ی
اول به دوم است و دومی ،چگالی اتصاالت عرضی آن ها است.
به نظر می رسد که تنها زمانی که نسبت مولی شبکه ی دوم به
شبکه ی اول در محدوده ی چند ده است ،افزایش قابل توجهی
در استحکام مکانیکی ژل دیده می شود .این بارزترین تفاوت
ژل های  DNبا هیدروژل های شبکه درهم نفوذی ( )IPNمعمولی
است که هیچ بهبود قابل توجهی در استحکام مکانیکی نشان
نمی دهند [ .]7چگالی اتصاالت عرضی شبکه ی اول و دوم
برای افزایش استحکام مکانیکی ژل های  DNموضوع بحرانی
است .زمانی که شبکه ی اول به طور محکم اتصال عرضی شود
و شبکه ی دوم به طور ضعیف اتصال عرضی شود ،افزایش قابل
توجهی در استحکام مکانیکی رخ می دهد .شایان گفتن است که
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ژل های  DNزیست سازگار می توانند با ترکیب شدن پلیمرهای
طبیعی و سنتزی حاصل شوند [.]6،21
نتایج آزمایشگاهی نشان داده است که افزایش استحکام
مکانیکی ژل های  DNرا نمی توان به آسانی به افزایش اتصاالت
عرضی شیمیایی یا گره خوردگی فیزیکی بین دو شبکه نسبت
داد؛ زیرا ژل های  DNبا شبکه ی دوم دارای چگالی اتصاالت
عرضی پایین نیز افزایش استحکام مکانیکی قابل توجهی نشان
می دهند .فرض شده است که وجود سیالیت (بخش ویسکوز)
مناسب برای اتالف موثر تنش توسط شبکه ی دوم بسیار حیاتی
است تا استحکام را افزایش دهد .شبکه ی اول با چگالی اتصال
عرضی باال ،مدول یانگ نسبت ًا باالیی دارد و شکننده است [.]7
ژل های  DNتهیه شده در شرایط بهینه ،شکست نور بسیار
کمی نشان می دهند؛ این واقعیت اظهار می کند که شبکه ی
دومی که به طور ضعیف اتصال عرضی شده است انرژی ترک
را به وسیله ی تغییر صورت بندی یا با لغزش نقاط گره خوردگی
فیزیکی در طول زنجیره ها به صورت موثری جذب کرده است
تا از رشد میکروسکوپی ترک جلوگیری کند [.]8
 5کاربردهای هیدروژل های DN
با تنظیم پارامترهای ساختاری دو شبکه ی تشکیل دهنده ی
هیدروژل ،می توان به طیف گسترده ای از عملکرد مکانیکی
ژل های  DNدست يافت؛ این امر باعث می شود که مدول،
استحکام و چقرمگی هیدروژل ها برای عملکرد مکانیکی در
هر ماتریکس کاربردی مناسب باشد [ ]22و از آن می توان در
زمینه های مختلفی استفاده کرد که در ادامه به کاربرد آن ها اشاره
شده است.
 1-5مهندسی بافت

هیدروژل ها به دلیل ساختارهای بسیار هیدراته و متخلخل سه بعدی
مهم ترین مواد زیستی برای تقلید ویژگی های ماتریس خارج سلولی
طبیعی برای محاصره ی سلول ،تکثیر ،عالمت دهی و همچنین
تحریک تولید ماتریس توسط سلول ها هستند .به دلیل ماهیت نرم و
مرطوب ژل های  DNچقرمه ،آن ها به عنوان مواد زیستی ساختاری
مانند غضروف مصنوعی قابلیت باالیی دارند [.]23
 2-5حامل های دارو و مولکول های زیستی

ژل های  DNو هیدروژل های دیگر نیز به عنوان مخزن دارو/
سامانه های تحویل دارو برای کاربردهای مختلف استفاده شده اند.
هیدروژل های حاوی مقدار زیادی آب ،نه تنها محیط آبی برای
مولکول های آلی کوچک ایجاد می کنند بلکه صورت بندی های
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فعال زیستی محافظ دارو های پروتئینی و  DNA/RNAرا فراهم
می کنند .عالوه براین ،ساختارهای شبکه ای متخلخل هیدروژل ها
امکان افزایش بارگذاری دارو را فراهم می کند .با این مزایا،
ژل های  DNدارای استحکام مکانیکی باال می توانند به عنوان
حامل های بسیار پایدار برای رهایش کنترل شده ی داروهای
درمانی و مولکول های زیستی به کار روند [.]24
 3-5ضدرسوب ()Antifouling

هیدروژل ها همچنین به عنوان ترکیبات ضدرسوب برای
مقاومت در برابر جذب پروتئین ،چسبندگی سلول ،چسبندگی
میکروارگانیسم ها برای کاشت های ضدپروترومبینی ،حامل های
انتقال دارو و غشا جداسازی طراحی شده اند .ژل های DN
می توانند به عنوان الیه های ضدرسوب نرم و دوست دار محیط
زیست استفاده شوند .بسیاری از ژل های  DNاز جمله :ژل
 ،PAMPS-PAAmژل سلولز ،PDMAAm-ژل ،PEG-PAA
ژل سلولز PEG-و ژل ژالن گام PEG-از پلیمر ضدرسوب
به عنوان یکی از شبکه ها برای دستیابی به خواص مکانیکی باال
تشکیل شده اند .با این وجود ،تنها تعداد کمی از ژل های DN
برای خاصیت ضدرسوب تولید و آزمایش شده اند [.]25
 4-5حسگرها و محرک ها

ژل های  DNهمچنین به عنوان حسگرهای پاسخگوی انتخابی و
حساس انتخاب شده اند تا در پاسخ به تغییرات  ،pHحالل ،نور،
نیروی مکانیکی یا میدان الکتریکی و مغناطیسی طیف گسترده ای
از آنالیت ها را تشخیص دهند [.]26
 6نتیجه گیری
ژل های  DNاز دو شبکه ی درهم نفوذ کرده با خواص مکانیکی
متضاد ساخته شده اند که ساختار توپولوژیکی متضادی دارند.
شبکه ی اول اتصاالت عرضی متراکمی دارد که آن را سفت و
شکننده می کند؛ شبکه ی دوم انعطاف پذیر و دارای اتصاالت
عرضی پراکنده است که باعث نرمی و کشش پذیری آن می شود.
عالوه بر این غلظت مولی شبکه ی انعطاف پذیر دوم خیلی بیشتر
از شبکه ی شکننده ی اول است .ژل های  DNچقرمه هستند؛
زیرا شکستگی داخلی شبکه ی شکننده باعث اتالف مقدار قابل
توجهی انرژی تحت کرنش زیاد می شود ،درحالی که کشسانی
شبکه ی دوم به آن فرصت می دهد تا بعد از تغییر شکل به شکل
اصلی خود برگردد .بنابراین ،انرژی شکست شبکه ی دوتایی
بسیار بزرگ تر از شبکه ی تکی متناظر است و از اصول شبکه
دوتایی می توان برای چقرمه کردن ترکیبات شبکه ای دیگر
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استفاده کرد تا ساختار شبکه ای درهم نفوذ کرده ایجاد شود .با
تنظیم پارامترهای ساختاری دو شبکه می توان به طیف گسترده ای
از عملکرد مکانیکی ژل های  DNرسید؛ این امر باعث می شود
که مدول ،استحکام و چقرمگی هیدروژل ها برای عملکرد
مکانیکی در هر ماتریس کاربردی مناسب باشد .با انتخاب مواد
اولیه و روش سنتز و تنظیم ساختارهای سه بعدی ژل های DN

هیدروژل های شبکه دوتایی

می توان از آن ترکیباتی تهیه کرد که در زمینه های متنوعی از
جمله مهندسی بافت ،حامل های دارو ،حسگرها و محرک ها و
 ...استفاده شود .با وجود کارایی مکانیکی عالی ژل های ،DN
تعداد مقاالت منتشر شده در سال های اخیر به روشنی نشان
می دهد که هنوز هم تحقیق و توسعه ی درباره ی هیدروژل های
 DNدر مقایسه با هیدروژل های دیگر در مراحل اولیه قرار دارد.
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چکـيده . . .
مرحله آماده سازی نمونه ،به علت عدم ایجاد گزینشپذیری مطلوب ،همچنان عامل محدودکنندهی
فرایندهای تجزیهای در نظر گرفته میشود .پلیمرهای قالب مولکولی ((Molecularly Imprinted
)) ،Polymers (MIPsپلیمرهای سنتزی هستند که دارای انتخابپذیری بالقوه و ویژه برای برخی
از آنالیتهای خاص یا گروهی از ترکیبات هستند که آنها را به موادی ایدهآل برای استفاده در
فرایندهای استخراج یا جداسازی تبدیل میکند .در این راستا ،در طول سالهای گذشته مقاالت
زیادی در مورد استفاده از  MIPها در کاربردهای مختلف از جمله جاذب در استخراج فاز جامد ،که
با نام استخراج فاز جامد قالب مولکولینامیده میشود،منتشر شدهاست .اگرچه اکثر این مقاالت،
توصیفی برای به کارگیری  MIPهای سنتز شده برای بهبود روش استخراج هستند ،ولی در خالل این
توصیفات ،راهکارهایی برای بهبود برخی از معایب موجود در این روشها ازجمله رهاسازی قالب
از بستر ،پیچیده بودن مراحل سنتز ،زمان بر بودن مرحله ساخت جاذب و ...ارائه شده است .بنابراین،
در این مقاله سعی خواهد شد تا پس از ارائه خالصهای از روش سنتز این پلیمرها ،پیشرفتهای
صورت گرفته برای بهبود عملکرد MIPها در روش استخراج فاز جامد و دیگر کاربردها را مورد
بررسی قرار دهیم.

فــصــلنـامـه عـلـمـی
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مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
فناوری قالبزنی مولکولی (حکاکی مولکولی) ،روشی آسان و
در حال رشد برای ساخت پلیمرهایی است که این پلیمرها،
دارای مکان هایی هستند که میتوانند ترکیب معینی را شناسایی
و جذب کنند .این پلیمرها دارای خاصیتی هستند که مشابه آن،
در آنتیبادیها ،آنتیژنها و سایر ترکیباتی که شبیه به قفل و
کلید عمل میکنند ،قابل مشاهده است .با پلیمری شدن منومرها
و اتصال دهندهها در اطراف قالب مولکولی (با شکلی شبیه به
آنالیت هدف) و در نهایت رهایش قالب از این بستر پلیمری،
پلیمر شبکهای سهبعدی با اتصاالت عرضی ایجاد میشود.
شکل  ،1نحوه سنتز پلیمر حکاکی شده را نشان میدهد [.]1
در این نوع مواد ،مونومرها بر اساس توانایی که در ایجاد پیوند
با گونه قالب مولکولی و گروههای عاملی مولکول قالب دارند،
انتخاب میشوند .پس از انجام فرایند پلیمری شدن ،مولکول
قالب از بستر جدا شده ،جایگاهها با شکل ،اندازه و مکمل ترکیب
هدف ،بر روی بستر پلیمری ایجاد میشود .این جایگاه ها ،فقط
با آنالیت خاص ترکیب شده ،در نهایت ،برهمکنشها به صورت
انتخابپذیر صورت میگیرند .پلیمرهای قالب مولکولی ایجاد
شده ،بسیار پایدار و مقاوم بوده ،به طیف گستردهای از ،pH
حاللها و دما ،مقاوم هستند .همچنین ،از آن جایی که رفتاری
شبیه به آنتی ژن-آنتی بادی از خود نشان میدهند ،میتوانند شکل
مولکول هدف را بر روی خود حفظ کرده ،در نهایت به صورت
انتخاب پذیر و بدون محدودیت ،گونه هدف را استخراج کنند.
عالوه بر آن چه گفته شد ،سنتز این نوع از پلیمرها بسیار ارزان و
ساده بوده ،میتواند به عنوان جایگزینی برای به کارگیری در اکثر
روشها مورد استفاده قرار بگیرد .این پلیمرها نسبت به همتاهای
زیستی خود مانند آنتی بادیها ،دارای مزایایی از جمله آسان و
کم هزینه بودن آماده سازی ،قدرت باالی مکانیکی و مقاومت در
برابر فشار و دما و پایداری برای ذخیره هستند و در محیطهای
شیمیایی بدون آسیب به آن ها ،میتوان از آن ها استفاده کرد
[ .]2متغیرهایی شامل مولکول هدف (مولکولی که پلیمر برای
استخراج آن آماده میشود) ،منومر عاملی ،عامل شبکه ساز،

شکل  1نحوه سنتز پلیمر قالب مولکولی [.]1
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حالل ،آغازگر ،روش آغازگری و مدت زمان پلیمری شدن ،در
ساخت پلیمرهای قالب مولکولی موثر هستند [ .]3از آن جایی که
تعداد این متغیرها زیاد است ،طراحی ساخت پلیمرهای قالب
مولکولی فرایندی پیچیده است که در ادامه در مورد هر کدام از
این متغیرها توضیح داده خواهد شد .روش ساخت پلیمرهای
قالب مولکولی به طور مختصر به این صورت است که در مرحله
اول مولکول هدف و منومر عاملی در یک حالل خاص ،با هم
مخلوط شده که در این مرحله پیوندی بین این دو مولکول
برقرار میشود .در مرحله بعد ،عامل شبکه ساز به محلول اضافه
شده ،سپس ،با استفاده از روش آغازگری ،فرایند پلیمری شدن،
آغاز میشود .در این مرحله ،کمپلکسی که بین مولکول هدف
و منومر آلی در مرحله اول شکل گرفته بود ،در شبکه پلیمری
تثبیت شده ،در مرحله آخر ،مولکول هدف از شبکه پلیمری
استخراج میشود و پلیمری که باقی مانده است ،دارای حافظه
دائمی برای مولکول هدف است .بدان معنا که اگر در مخلوطی
از ترکیبات مشابه با مولکول هدف قرار بگیرد ،میتواند آن را
شناسایی و جذب کند [.]4
 2سازوکارهای قالبزنی مولکولی
سازوکارهای قالب زنی مولکولی به طور کلی به سه روش
سازوکار کواالنسی ،سازوکار غیرکواالنسی و سازوکار
نیمهکواالنسی انجام میشود که نوع سازوکار ،بستگی به نوع
برهمکنشی که بین مولکول هدف و منومر عاملی اتفاق میافتد،
دارد .روش کوواالنسی ،شامل تشکیل پیوندهای کوواالنسی
برگشتپذیر بین مولکول الگو و مونومرهای مورد نظر ،قبل از
فرایند پلیمری شدن است .در نهایت ،با اتمام فرایند پلیمری شدن،
پیوندهای کواالنسی که بین مولکول قالب و منومرها ایجاد
شده بود ،شکسته شده ،قالب مربوط ،از پلیمر حذف میشود
تا آنالیت بتواند در این جایگاه ،قرار بگیرد .اگرچه این روش،
به عنوان روشی مناسب و ساده برای تهیه  MIPمورد استفاده قرار
گرفته است ،ولی به دلیل پایداری نسبت ًا زیاد پیوند ایجاد شده
بین مولکول الگو و منومرها ،توده نسبت ًا همگنی از پیوندها و
گروههای عاملی درگیر در پیوند ،ایجاد شده که در نهایت منجر
به کاهش گروههای عاملی فعال در پلیمر میشود [ .]5از معایب
این روش ،به این نکته میتوان اشاره کرد که در اغلب موارد،
سنتز کمپلکس بین مولکول هدف و منومر عاملی ،پرهزینه و
دشوار است .عالوه بر آن ،این روش به طور کلی ،با محدودیت
روبرو است ،زیرا همان گونه که اشاره شد باید از پیوند کواالنسی
استفاده شود که برگشت پذیر باشد که در نهایت بتوان مولکول
هدف را از شبکه پلیمری ،استخراج کرد .اما از آن جایی که

سهیال آقاجانپور و ميالد غني

تعداد پیوندهای کواالنسی که برگشتپذیر باشد ،محدود است،
این روش ،به طور کلی با محدودیت همراه است .عالوه بر
این ،چون هم تشکیل و هم تفکیک پیوند کواالنسی به کندی
انجام میشود ،این روش کند و زمان بر است [ .]6در روش
غیرکواالنسی ،کمپلکس بین مولکول هدف و منومر عاملی،
به وسیله برهمکنشهای غیرکواالنسی ،مثل برهمکنشهای
آب گریز ،پیوند هیدروژنی و برهمکنشهای الکترواستاتیک
انجام میشود [ .]7در این روش ،در ابتدا منومرهای عاملی
به خاطر همین نیروهای جاذبه (آب گریزی-آب دوستی و )...
به صورت خودتجمعی اطراف مولکول هدف تجمع کرده،
کمپلکس تشکیل میدهند و بعد از پلیمری شدن ،برای استخراج
مولکول هدف از شبکه پلیمری ،نیازی به تفکیک شیمیایی نیست
و استخراج به کمک حالل انجام میشود .اولین مزیت روش
قالبزنی غیرکواالنسی ،آن است که نیازی به سنتز کمپلکس بین
منومر عاملی و مولکول هدف نیست و همان گونه که اشاره شد،
مولکول عاملی به صورت خودتجمعی اطراف مولکول هدف
قرار میگیرد و کمپلکس تشکیل میشود .مزیت دیگر ،این است
که مولکول هدف بسیار راحت و با شرایط مالیمی از شبکه
پلیمری ،استخراج میشود .عالوه بر آن ،سریع بودن روش نیز،
از دیگر مزایای این روش است ،زیرا هم اتصال و هم آزادسازی
مولکول هدف ،خیلی سریع انجام میگیرد که این ،برخالف
پیوند کواالنسی است .همچنین ،از معایب این روش ،میتوان
به این نکات اشاره کرد که تشکیل کمپلکس بین منومر عاملی
و مولکول هدف ،استوکیومتری مشخصی ندارد .همچنین ،ایراد
دیگر این روش این است که پلیمرهایی که در نهایت تولید
میشوند ،گزینشپذیری پایینتری دارند []8 .به این معنا که
مجموعه ای از مکانهای پیوندی که همان عاملیت مولکول هدف
را دارند ،بر روی پلیمر ایجاد شده ،اما نحوه قرارگیری آن ها به
گونهای نیست که مولکول هدف بتواند درون آنها قرار بگیرد.
این موضوع ،باعث شده که در نهایت ،گزینشپذیری پلیمر
تولیدشده ،پایینتر باشد .به طورکلی ،از بین دو روش کواالنسی
و غیرکواالنسی ،روش قالبگیری غیرکواالنسی به دالیل زیر،
بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است و برای گستره وسیعتری از
مولکولهای هدف ،از آن استفاده شده است :این روش آسان تر
انجام می گیرد ،خارج کردن مولکول هدف ،آسان تر بوده ،انواع
بیشتری از منومرهای عاملی را میتوان برای مکانهای پیوندی
استفاده کرد [ .]9این روش ،به دلیل سادگی و در دسترس بودن
تجاری مونومرهای مختلف که قادر به ایجاد پیوند با تقریب ًا هر
نوع الگو هستند ،تا حد زیادی برای آمادهسازی  MIPها مورد
استفاده قرار میگیرد [ .]7روش نيمه كواالنسي ،تالش ميكند
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تا مزاياي روش كواالنسي و غير كواالنسي را يك جا جمع
كند .در اين روش نيز ،شكلگيري كمپلكس اوليه ميان قالب
و مونومر ،از طريق برهمكنشهاي كواالنسي انجام ميگيرد،
اما پيوند مجدد قالب با ساختار پليمر ،از طريق بر هم كنش هاي
غيركواالنسي است [ .]10به طور کلی ،دو حالت متفاوت براي
توصيف روش نيمه كواالنسي وجود دارد :الف) مونومر و قالب
به صورت مستقيم به هم متصل شده باشند که در اين روش ،از
استر به عنوان اتصال دهنده استفاده ميشود .اولين كار در زمينه
استفاده از روش نيمه كواالنسي ،براي قالب گذاري پارا -فنيل
آالنين اتيل استر گزارش شد .در اين روش ،ساختار مشابهی كه
داراي دو گروه پليمرشونده بود ،به وسيلهي اتصال دهنده استر
به هم متصل شد و بعد از آب کافت گروههاي كربوكسيليك اسيد
در مكان هاي پيوندي پليمر باقيمانده ،با آمينو اسيد توسط پيوند
از نوع هيدروژني و الكتروستاتيك پيوند برقرار ميكند [.]11
قالبهايی مانند تستوسترون ،بيس فنول آ و نيتروفنل با استر و به
وسيله روش نيمه كواالنسي ،قالبدار شدهاند [ .]12ب) مونومر
و قالب با استفاده از گروه ميانجي به هم متصل شده باشند :براي
اجتناب از ازدحام در جايگاههاي پيوندي و براي اين كه دوباره
برقراري پيوند غيركواالنسي صورت پذيرد ،روش گروه ميانجي
معرفي شد [ .]13در اولين مورد ،قالب كلسترول به وسيله
كربونيل ميانجي به -4وينيل فنل ،متصل شده ،موجب توليد
-4وينيل فنيل كربنات به عنوان قالب-مونومر ميشود .بعد از
پليمري شدن ،كلسترول به وسيله روش آب کافت از پليمر خارج
شده و در جايگاه پيوندي گروه فنوليك هيدروكسيل ،كه قادر
به واكنش با كلسترول به وسيله برقراري پيوند هيدروژني است،
باقي ميماند .گروه كربونيل نيز به صورت دي اكسيدکربن خارج
شده ،موجب به وجود آمدن فضاي كافي بين گروه هاي عاملي
براي بر قراري پيوند هيدروژني ميشود .نشان داده شده است
كه پليمر قالب مولكولي توليد شده براي كلسترول ،با استفاده از
اين روش ،داراي عملكرد بهتري نسبت به پليمر قالب مولكولي
توليد شده به وسيله روش غير كواالنسي است .به ویژه زماني
كه به عنوان فاز ساكن در دستگاه سوانگاری مایع با کارآیی باال
استفاده ميشود [.]13
 3قالب گذاري با حد واسط يوني
يون هاي فلزي اين توانايي را دارند تا با گستره وسيعي از
گروههاي عاملي از طریق به اشتراك گذاشتن الكترون ها (از
اتمهاي تكي ليگاندها گرفته تا اوربيتال هاي غيرپوشيدهي
كئورديناسيون خارجي فلزات) ،واكنش دهند و قدرت اين
واكنشها ميتواند در حد ضعيف ،متوسط و پيوند قوي مانند
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پيوندهاي كواالنسي كه بسته به فلز ،تغيير میكند ،باشد .در
نتيجه ،عدد كئورديناسيون فلز ،به عنوان وسيلهاي مناسب برای
تشكيل پيوند بين قالب و مونومر عاملي در ساختن پليمرهاي
قالب مولكولي به کار برده ميشود .كمپلكسي كه براي قالبدار
كردن استفاده ميشود ،در حالت عمومي شامل ليگاند داراي
توانايي پليمرشدن براي تشكيل كمپلكس ،با یون فلزی (عموم ًا
یونهای فلزات واسطه كه با تغيير عدد كئورديناسيون به قالب
متصل می شوند) ،است .اين روش ،در ابتدا توسط فوجي ابداع
و در قالب گذاري آمينواسيدها به كار گرفته شد [.]14
 4اجزای موثر در تهیه پلیمرهای قالب مولکولی
در تهیه پلیمرهای قالب مولکولی ،متغیرهای آزمایشی فراوانی
دخیل هستند که کنترل آن ها ،به شدت در کاربرد پلیمرهای ایجاد
شده موثر است .در همه فرایندهای قالب زنی مولکولی ،مولکول
هدف در مرکز توجه قرار دارد .چون آرایش گروههای عاملی و
نحوه قرار گرفتن آن ها به ساختار مولکول هدف بستگی دارد.
نمیتوان از همه مولکولها به عنوان مولکول هدف استفاده کرد،
بلکه این مولکول باید دارای سه ویژگی باشد تا بتواند در فرایند
قالب زنی شرکت کند .اولین ویژگی آن است که این مولکول
باید فاقد عاملی باشد که به صورت بالقوه برای پلیمری شدن،
بازدارندگی ایجاد کرده ،یا آن را کند کند .ویژگی دیگر ،آن
است که مولکول هدف باید در معرض دماهای باال یا تابش
نور فرابنفش پایدار باشد ،چون به این شرایط برای انجام فرایند
پلیمری شدن نیاز داشته ،درصورتی که مولکول تحت این شرایط
پایدار نباشد ،تخریب شده ،در فرایند قالبزنی ،تداخل به
وجود میآورد .در نهایت ،مولکول هدف باید فاقد گروههای
قابل پلیمری شدن باشد ،چون در غیر این صورت وارد فرایند
پلیمری شدن شده ،مکان های پیوندی که مدنظر است ،شکل

شکل  2متغیرهای آزمایشی موثر در تهیه پلیمرهای قالب مولکولی [.]15
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نخواهد گرفت [.]15
یکی از انتخابهای مهم دیگر در فرایند قالب زنی مولکولی،
انتخاب دقیق منومر عاملی است .چون منومر عاملی مسئول
برهمکنش در مکان های پیوندی است ،از این رو بسیار اهمیت
دارد .بنابراین انتخاب درست این مولکول بسیار مهم است
تا پلیمری که در نهایت شکل میگیرد ،دارای گزینشپذیری
باالیی باشد .در فرایند قالبزنی کواالنسی ،منومر عاملی و
مولکول هدف ،بر اساس نسبت استوکیومتری با هم پیوند برقرار
میکنند ،ولی در قالب زنی غیرکواالنسی ،نسبت بهینه مولکول
هدف و منومر عاملی ،به صورت تجربی به دست میآید .به
این ترتیب که ابتدا چند نسبت انتخاب شده ،برای هرکدام از
نسبتها ،پلیمری سنتز شده ،پلیمرهای حاصل ،مورد ارزیابی
قرار میگیرند ،سپس از بین آن ها ،پلیمری که دارای باالترین
کارآیی بوده است ،به عنوان نسبت بهینه انتخاب شده ،بعد از
آن ،با این نسبت ،فرایند قالب زنی انجام میگیرد .آکریلیک اسید
و متااکریلیک اسید ،دو مورد از مهمترین منومرهای عاملی در
قالبزنی غیرکواالنسی است .یکی دیگر از انتخابهای مهم در
فرایند قالب زنی ،انتخاب عامل شبکه ساز است .زیرا ،نوع عامل
شبکه سازی که مورد استفاده قرار میگیرد و نیز مقدار آن ،بر
روی گزینشپذیری پلیمر نهایی موثر است .عامل شبکه ساز در
پلیمر قالب مولکولی ،سه وظیفه عمده را برعهده دارد که عبارتند
از )1 :مورفولوژی شبکه پلیمری را کنترل می کند )2 ،مکان های
پیوندی قالب زنی شده را در شبکه پلیمری کام ً
ال تثبیت می کند
و  )3پایداری برای شبکه پلیمری به وجود می آورد .اگر از
درصد باالی شبکه سازی در فرایند قالب زنی استفاده شود ،این
کار باعث شده که شکل و عاملیت مکانیکی حفرات بعد از
حذف مولکول هدف به طور کامل حفظ شده ،آن مکان بتواند
مجددا ً مولکول هدف را به درستی شناسایی کرده ،جذب خود
کند .دی ونیل بنزن و اتیلن گلیکول دی متا اکریالت ،از مهمترین
و پرکاربرد ترین عوامل شبکه ساز هستند .عامل مهم دیگری که
باید مورد بررسی قرار گیرند ،حالل است .حالل نقش مهمی
در شکلگیری ساختار متخلخل پلیمرهای قالب مولکولی دارد.
در واقع ،حاللی که مورد استفاده قرار میگیرد ،میزان قدرت
برهمکنشهای غیرکواالنسی را تعیین میکند و از طرف دیگر،
بر روی مورفولوژی پلیمر هم موثر است .حالل باید ویژگیهای
شاخصی داشته باشد که برخی از ویژگیهای مهم آن عبارتند از:
حالل باید بتواند اجزای پلیمر ،از جمله مولکول هدف ،منومر
عاملی ،عامل شبکه ساز و آغاز گر را کام ً
ال در خود حل کند.
عالوه بر آن ،این ترکیب باید بتواند حفرات بزرگی در پلیمر
ایجاد کند .همچنین ،حالل باید قطبیت نسبت ًا کمی داشته باشد.
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اگر حالل ،قطبیت باالیی داشته باشد ،در فرایند شکلگیری
کمپلکس ،بین مولکول هدف و منومر عاملی ،تداخل ایجاد
میکند .آغازگر معموالً به مقدار نسبت ًا کمی نسبت به منومر
عاملی استفاده میشود .از روشهای مختلفی برای تجزیه
آغازگر میتوان استفاده کرد تا فرایند پلیمری شدن آغاز شود
که این روشها عبارتند از روش گرمایی ،روش نوری ،روش
شیمیایی و روش الکتروشیمیایی .به طور مثال میتوان به محلول،
گرما اعمال کرد یا آن را در معرض تابش نور فرابنفش قرار
داد تا آغازگر تجزیه شده ،فرایند پلیمری شدن آغاز شود .پر
کاربردترین آغازگرها در فرایند قالب زنی غیرکواالنسی ،آزوبیس
ایزو بوتیرونیتریل و بنزول پروکسید است [.]16
 5راهکارهای ساخت و بهینهسازی فرمول بندی MIP
همانطور که اشاره شد ،روش سنتز بر پایه روش غیرکواالنسی،
بسیار مورد استفاده قرار میگیرد .این روش بسیار ساده بوده،
میتواند برای اکثر ترکیبات هدف و قالبهای مختلف نیز
استفاده شود .متغیرهای متعددی مانند نوع و مقدار مونومر یا
ماهیت عامل شبکهای کننده و همچنین حالل در فرایند ساخت
این پلیمرها وجود دارند که بر ویژگیهای نهایی مواد بهدست
آمده ،از نظر ظرفیت جذب ،میل ترکیبی و انتخاب پذیری
آنالیتهای هدف ،تأثیر میگذارند .بنابراین ،به دست آوردن
 MIPبهینه برای به کارگیری در روش استخراج فاز جامد،
ممکن است چندین هفته طول بکشد تا آزمون و خطا صورت
گرفته ،در نهایت فرمول بندیهای مناسب به دست آید.
به منظور افزایش سرعت عمل ساخت  ،MIPاستفاده از برخی
فرمولهای استاندارد خاص (برای مثال الگوی نسبت مولی
 ۲۰ :۴ :۱از قالب :مونومر :اتصال دهنده) [ ]17بسیار مورد
استفاده قرار گرفته است .با این حال ،تالشهای زیادی برای
بهینهسازی فرمول بندی  MIPو ارائه روشی ساده ،سریع و
منطقی برای به دست آوردن  MIPهای مطلوب با بهبود قابلیت
شناسایی مولکول خاص ،پیشنهاد شدهاست که در ادامه به آن
میپردازیم.
 1-5رویکرد محاسباتی

این روش ،از نرمافزار مدلسازی مولکولی برای طراحی و
نمایش کتابخانه مجازی از مونومرها در برابر الگوی مورد
نظر استفاده میکند .از طریق این روش ،میتوان انرژیهای
پیوندی بین منومرها و مولکول قالب مولکولی را محاسبه و در
نهایت موقعیتهای مناسب برای برهمکنش بین الگو  -مونومر
را پیشبینی کرد که انتخاب بهترین میزان مونومر مورد نیاز را
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آسانتر میکند .با به کارگیری این روش ،پلیمرها با ظرفیت
اتصال باال و انتخابپذیری مناسب برای آنالیتهای مختلف
بهدست میآیند .شایان گفتن است که این رویکرد ،نسبت ًا جدید
بوده ،بنابراین قبل از همهگیر شدن ،هنوز هم الزم است که بهترین
پلیمرها (همچنین برای بدترین پلیمرها مطلوب است)برای تأیید
درستی پیشبینی محاسباتی ،آماده و ارزیابی شوند [.]19
 2-5حک کردن ترکیبی

یکی از بهترین رویکردها برای بررسی اثر همزمان این متغیرها
و بهبود روش ساخت پلیمر ،روش ترکیبی است که اولین بار
به صورت مستقل توسط دو دانشمند به نام های  Takeuchiو
 Sellergrenارائه شد .در این روش ،ابتدا در تعدادی ظرف بسیار
کوچک به نام ویالهای  ،HPLCتعداد نسبت ًا زیادی از پلیمرهای
حاوی قالبهای مختلف سنتز شده ،سپس این پلیمرهای کوچک
که با نام  mini-MIPsنام گذاری میشوند ،برای مدت زمان نسبت ًا
طوالنی در درون حاللی مناسب قرار گرفته تا قالبهای مورد
استفاده ،خارج شود و در نهایت ،این مولکولهای قالب رهاسازی
شده ،اندازهگیری میشوند .بر مبنای میزان قالب رهاسازی شده
و اندازهگیری دقیق آن ،میتوان بهترین پلیمر را انتخاب کرد .این
رویکرد یکی از بهترین و سریعترین راهبردها برای دستیابی به
بهترین پلیمر قالب مولکولی برای استخراج انتخابپذیر برخی
از گونهها از جمله تریازینها و علفکشهای سولفونیل اوره
است [ .]19انتخاب فرمول بندی بهینه را میتوان با استفاده از
طراحیهای تجربی یا روشهای تحلیل چند متغیره ،انجام داد
که این امر منجر به کاهش تعداد متغیرها و نیز شناسایی و تحلیل
عوامل اصلی موثر بر خواص  MIPsمیشود .با این حال ،با
وجود مزایای ذکر شده ،یکی از اشکاالت اصلی موجود در
این روش ،محدودیت در شناسایی مولکول های قالب رهاشده،
در نهایت اندازهگیری دقیق آن ها است .به منظور پیشرفت این
روش ،روشی موازی توسط  P´erez-Moralو همکاران ،ارائه
شد .این روش (که کاربرد فروانی نیز یافته است) ،بر پایه تهیه
مقادیر بسیار کم  MIPتوسط تعلیق های از فلوروکربنها و در
درون کارتریج  SPEبه صورت درجا است .تمامی مراحل سنتز،
صاف كردن ،شست وشو و در نهایت حذف مولکول قالب از
بستر پلیمری ،همگی هم زمان با هم و در درون یک کارتریج
صورت می گیرد [.]19
 6راهبردهای پلیمری شدن
به طور کلی هفت روش برای سنتز پلیمرهای قالب مولکولی
شناخته شده است که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد.
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مــقــاالت عــلــمــی

 1-6روش پلیمری شدن توده ای

این روش ،شناختهشدهترین روش در تهیه پلیمرهای
قالب مولکولی است .انجام این روش ،به مهارت خاص
و تجهیزات پیشرفتهای نیاز ندارد و خیلی ساده و سریع و
راحت انجام میگیرد .روش انجام کار به این صورت است که
ابتدا مولکول هدف ،منومر عاملی ،عامل شبکه ساز و آغازگر
در حالل مناسب ،حل شده ،سپس به مخلوط واکنش ،گاز
نیتروژن دمیده میشود .علت دمیدن گاز نیتروژن ،این است که
حضور گاز اکسیژن در مخلوط واکنش باعث شده که در فرایند
پلیمری شدن و تجزیه آغازگر ،تداخل ایجاد شود .به همین
دلیل ،معموالً گازی خنثی مانند نیتروژن یا آرگون را به مخلوط
وارد مي كنند تا اکسیژن محلول در آن به طور کامل خارج شده،
سپس ظرف واکنش را به طور کامل ،آببندی کرده ،در مرحله
بعد با کمک حرارت یا تابش نور فرابنفش ،فرایند پلیمری شدن
آغاز میشود .بعد از انجام پلیمری شدن ،توده جامد پلیمری به
دست می آید که باید به صورت دستی کام ً
ال خرد شود .بعد از
خرد کردن پلیمر ،الک و دانهبندی انجام شده تا ذرات ریزتر و
یکنواختتری به دست آید .در نهایت هم به کمک شست وشو
با حالل ،استخراج مولکول هدف انجام میشود .با اینکه این
روش ،سریع و آسان است ،ولی دارای اشکاالتی است .ذراتی
که به دست میآیند ،شکل و اندازه نامنظم دارند .همچنین،
مراحل خرد کردن و دانهبندی ،کار را دشوارتر کرده ،عالوه بر
آن ،در حین فرایند خرد کردن ،تعدادی از مکان های پیوندی
هم تخریب میشوند که این موضوع باعث شده ظرفیت جذب
پلیمر در نهایت ،کاهش پیدا کند [.]20
 2-6روش پلیمری شدن تورم چندمرحله ای

این روش به طور گسترده توسط گروه  Haginaka’sبرای
سنتز بسترهای حاوی پلیمرهای قالب مولکولی حکاکی شده با
استفاده از قالبهای مختلف به کار گرفته شده است .همچنین،
در این زمینه سعی شده تا از الیههایی با خاصیت آب دوست
نیز در ساختار  MIPاستفاده شود که استخراج انتخابی آنالیتها
از نمونههای پیچیده را بهبود میبخشد .اگرچه این روش به
احتمال زیاد یکی از مناسبترین روشها برای سنتز پلیمرهای
قالب مولکولی با بازدهی باال است ،اما یکی از پر زحمتترین
روشها نیز محسوب می شود .در این روش ،برخالف روش
قبل ،تعدادی ذرات کروی و یکنواخت به دست میآید .اما روش
انجام کار و شرایطی که برای واکنش نیاز است ،نسبت ًا پیچیده
است .همچنین ،ذراتی هم که به دست میآیند ،گزینش پذیری
راضی کنندهای ندارند .روش تورم چندمرحلهای ،اساس ًا بر
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شکل  3روش پلیمری شدن تورم چندمرحله ای [.]18

پایه تورم هستههای اولیه (مانند ذرات التکس پلی استایرن)
با استفاده از میکروامولسیون حالل فعالکننده اولیه با وزن
مولکولی پایین (به عنوان مثال دی بوتیل فتاالت ) در آب حاوی
سدیم دودسیل سولفات (به عنوان پایدار کننده) ،و در حضور
آغازگر است .زمانی که این امولسیونها بر روی ذرات اولیه
جذب شدند ،این ماده به ظرف دیگری که حاوی اتصال دهنده
عرضی ،پروژن ،منومرها و مولکول قالب است ،اضافه میشود.
در نهایت به این مخلوط ،پلی وينیل الکل نیز اضافه میکنند تا
باعث بهبود فرایند پلیمری شدن شود .این مخلوط به مدت چند
ساعت همزده میشود تا این قطرات بر روی بستر اولیه جذب
شوند .در نهایت ،گاز بی اثری به محلول دمیده شده و درنتیجه
فرایند پلیمری شدن ،انجام می شود .پلیمری شدن رسوب به عنوان
راهکاری ساده و آسان برای تهیه  MIPبا بازده باال پیشنهاد
شدهاست .این روش ،شامل انجام فرایند پلیمری شدن در مقدار
زیادی از حالل مناسب است و با موفقیت برای آمادهسازی
بسترهای حکاکی مولکولی برای استفاده در روشهای
رادیومتری ،الکتروفورز مویین و  SPEبه کار گرفته شدهاست .با
این حال ،به نظر میرسد که این روش برای هر ترکیب پلیمری
کننده قابلاجرا نیست [ .]18فرایند انجام این روش ،در شکل 3
نشان داده شده است.
 3-6روش پلیمری شدن تعلیقی

اين روش ،توسط مايز و در سال  ١٩٩۶پيشنهاد شد .در اين
روش ،مخلوط پليمري شدن به صورت قطراتي در مايعاتي
مانند آب يا پرفلوروكربن حاوي ماده فعال سطحی معلق
ميشود ،پليمري شدن در اين قطرهها با سازوکار راديكال
آزاد انجام ميشود .در واقع ،هر كدام از اين قطرات ،شبيه
راكتور عمل ميکند و حصول ذرات پليمري با توجه به
حجم قطرات ،مورد انتظار است .با استفاده از اين روش،
ذرات پليمري با توزيع اندازه در گستره  5تا  50ميكرومتر
قابل سنتز بوده كه به مقدار ماده فعال سطحی استفاده شده
و سرعت هم زدن وابسته است .این روش نیز ترکیبات
کروی را ایجاد میکند .عالوه بر آن ،این روش برای حذف
مزاحمتها به کار می رود [.]21
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 4-6روش پلیمری شدن رسوبی

این روش ،برای اولین بار در سال  1999و برای تولید نانوذرات
پلیمری قالب مولکولی ارائه شد .در این روش ،ابتدا اجزای پلیمر
در حالل حل شده ،سپس به مخلوط واکنش گاز نیتروژن دمیده
شده ،در مرحله سوم با اعمال حرارت یا تابش نور فرابنفش،
پلیمری شدن آغاز میشود .اما در این روش ،برخالف روش
پلیمری شدن تودهای ،به جای توده جامد از پلیمر ،پودری از
ذرات پلیمری به دست میآید که باید با استفاده از سانتریفوژ،
از حالل جدا شود .در نتیجه ،نیازی به مراحل خرد کردن و
دانه بندی پلیمر وجود ندارد و فقط به کمک شست وشو با حالل،
استخراج مولکول هدف ،انجام میگیرد .این روش ،نسبت به
سایر روشها دارای مزایای زیادی است .از جمله این که انجام
آن ،آسان تر بوده ،بازدهی باالتری دارد ،نیاز به زمان کمتری برای
انجام کار دارد ،نیاز به مراحل خرد کردن و دانه بندی ندارد و
همینطور ذراتی که در نهایت تولید میشود ،توانایی شناخت
مولکولی باالتری دارند .ذرات کام ً
ال کروی بوده ،توزیع اندازه
آنها کام ً
ال یکنواخت است [.]22
 5-6پليمري شدن امولسيوني

در این روش ،مقدار ماده فعال سطحی استفاده شده نسبت
به روش تعلیقی بيشتر بوده ،منجر به تشكيل مايسل ميشود.
آغازگرهاي به كار رفته در اين روش ،محلول در آبند و قادرند
ذرات پخش شده در محلول و خارج از ميسلهاي تشكيل شده
را پليمري كنند .با پيشرفت پليمري شدن اين قطرات ،ذرات
ديگر ،به تدريج از مايسل خارج شده ،پليمري ميشوند.
اندازه ذرات تشكيل شده در حدود  0/05تا  2ميكرومتر است
و توزيع همگني به وجود ميآيد .روش انجام این فرایند در
شکل  4آورده شده است .در پلیمری شدن امولسیونی (که فرایند

شکل  4روش انجام پلیمری شدن امولسیونی [.]23

پلیمرهای قالب مولکولی برای به کارگیری در روش ....

پلیمری شدن رادیکال آزاد ناهمگن محسوب میشود) ،مونومر
نسبت ًا آبگریز در آب با استفاده از یک امولسیون کننده روغن
در آب ،امولسیون میشود و در ادامه ،واکنش شروع در حضور
آغازگر محلول در آب (مانند سدیم پرسولفات ( ))NaPSیا
آغازگر محلول در روغن (مانند ۲وʹ-۲آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل
( ))AIBNرخ میدهد .این فرایند پلیمری شدن ،نخستین بار در
اوایل سال  ۱۹۳۰میالدی تجاری شد .برخی از مونومرهای مورد
استفاده برای ساخت پلیمرهای امولسیونی عبارتند از اتیلن،
بوتادیاِن ،استایرن ،اکریلونیتریل ،مونومرهای اکریالتاستر و
متاکریالتاستر ،وینیلاستات و وینیلکلرید [.]23
 6-6روش پلیمری شدن مینی امولسیون

در این روش نیز ذراتی در حد  50تا  500نانومتر تولید شده که
این ذرات نسبت ًا به ذرات ایجاد شده در پلیمریشدن رسوبی ،میل
ترکیبی پایینتری دارند .همینطور مراحل انجام کار نیز دشوار و
طوالنی است .روش انجام این فرایند در شکل  ،5آورده شده است.
 7-6روش پلیمری شدن هسته-پوسته

در این روش ابتدا ذرات پلیمری قالب مولکولی سنتز شده،
سپس یک الیه از آن ها بر روی سطح نانوذره از جنس سیلیکا
یا پلیمر که از قبل ساخته شده است ،قرار گرفته ،ذراتی که به
دست می آید ،در نهایت قطری بین  0/05تا  20میکرومتر دارند.
این روش برای سنتز نانوذرات پلیمری قالب مولکولی با اندازه
کنترل شده ،استفاده می شود.
 7کاربردهای پلیمرهای قالب مولکولی
با توجه به انتخاب پذیری ذاتی  ،MIPعالقه روبه رشدی در زمینه
سنتز و به کارگیری این ترکیبات ،ایجاد شده ،به طور گسترده
مورد بررسی قرار گرفته است .اکثر مقاالت مرتبط با استخراج
فاز جامد بر پایه قالب مولکولی که به تازگی منتشر شدهاند،
استفاده از قالبهای مختلف را برای کاربردهای مختلف توصیف
میکنند و تنها تعداد کمی از آنها ،جایگزینهای جدیدی را
برای به حداقل رساندن معایب ذاتی آمادهسازی و استفاده از

شکل  5روش انجام فرایند پلیمری شدن مینی امولسیون [.]1
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مــقــاالت عــلــمــی

 MIPها پیشنهاد میکنند .پلیمرهای قالب مولکولی از آنجایی که
نسبت به سایر جاذبها ،مزایای بسیار زیادی دارند و کارآیی
بسیار بهتری هم از خود نشان دادهاند ،در زمینههای مختلفی از
آنها استفاده میشود که در این قسمت به بررسی برخی از آن
کاربردها پرداخته خواهد شد.
 1-7استخراج فاز جامد برپایه پلیمر قالبمولکولی

امروزه استفاده از پلیمرهای قالب مولکولی در استخراج فاز
جامد که استخراج فاز جامد قالب مولکولی نیز نامیده میشود،
پیشرفتهترین کاربرد فنی  MIPاست .استفاده از  MIPها به عنوان
مواد جاذب انتخابی ،امکان انجام یک مرحله پاک سازی نمونه
را پیش از تعیین نهایی غلظت ،فراهم میآورد .زمانی که نمونه
دارای بافت پیچیده است و حضور عوامل تداخل کننده در
آن ،میتواند کار با دستگاه های سوانگاری (کروماتوگرافی) را
مختل کند ،وجود روش آمادهسازی نمونه ،مبتنی بر جاذب
انتخابپذیر که بتواند فقط با گونه مورد نظر پیوند برقرار کند،
مورد توجه ویژهای قرار خواهد گرفت .اگر چه روش SPE
یکی از پرکاربردترین روش ها بوده است ،با این حال ،ضعف
بزرگ روش  SPEانتخاب پذیری پایین و در نتیجه بازدهی
کم در استخراج نمونه و در نهایت ،حد تشخیص پایین در
تجزیه وتحلیل نمونه است .به همین دلیل ،گرایش به سمت
روشهای نوین همچون پلیمرهای قالب مولکولی ،گسترش پیدا
کرده است .این روش ،با طراحی دقیق قالب چه توسط مدلسازی
مولکولی و چه با طراحی تجربی یا روشهای غربالگری طراحی
حفرهها ،صورت میگیرد .امروزه ،کاربرد این روش بسیار
گسترش یافته است .به عنوان مثال ،سنتز جاذب پلیمری قالب
مولکولی به منظور استخراج انتخابی علفکشها از نمونههای
زیستی [ ]24در سال های اخیر ،مورد استقبال قرار گرفته است.
ترکیب کردن دستگاه سوانگاری مایع با  SPE-MIPsبرای تعیین
مقدار آنالیت یا آالینده مدنظر در غذا یا دارو از دیگر نوآوریها
در این زمینه بوده که بسیار مورد استفاده قرار گرفته است .در
مطالعه  ای ،روش استخراج فاز جامد پلیمری قالب مولکولی با
ترکیب سوانگاری مایع با کارایی باال برای تعیین باقیماندههای
داروهای تتراسایکلین در غذا توسعه داده شد .پلیمر با استفاده
از کلروتتراسایکلین به عنوان مولکول قالب ،متااکریلیک اسید
به عنوان مونومر عاملی در نسبت الگو  /مونومر  ۴ :۱سنتز شد.
ستون استخراج فاز جامد تهیه شده ،قادر به استخراج چهار
نوع از تترسایکلینها به طور همزمان با ظرفیتهای جذب باال
( ۴۷۰۰ - ۳۵۶۰نانو گرم) و بازیابی باال ( ۸۷درصد) و قادر به
استفاده مجدد برای حداقل سی مرتبه بود .حد تشخیص پایین و
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امکان بازیابی نمونهها و کارای باالی ستون ،از مزایای این روش
بود [ .]25سنتز بستر فلورسانس فاز جامد جدید با خاصیت
جذب ویژه برای رودامین (  B (RBیا سولفامتوکسازول
( )SMXبا قرار دادن  MIPها در هیدروژل شکل پذیر آمادهشده
توسط پلیوینیل الکل ( ،)PVAبرای غربالگری انتخابی برخی
ترکیبات مضر در مواد غذایی ،مطالعه شد .در اینجا MIPs ،همراه
با استخراج فاز جامد ( )SPEو به دنبال آن تشخیص فلورسانس
مستقیم در محیط استخراج مشابه ،برای غربالگری انتخابی
سریع در محل ،بدون آماده سازی نمونه پیشنهاد شد .این روش
پیشنهادی ،در زمان کوتاه  5دقیقه و با حساسیت و تکرارپذیری
باال به عنوان پروتکل غربال گری سریع و در محل بسیار امیدوار
کننده است .یکی از مسائلی که در حال حاضر ،در حال ظهور
است وجود آالینده های پرخطر در فاضالب های محیطی مثل
وجود ترکیبات خطرناک دارویی یا سموم کشاورزی ،از جمله
کاربامازپین در فاضالب محیطی است .شناسایی و حذف بقایای
سموم دفع آفات که برای مبارزه با کشاورزی مورد استفاده قرار
میگیرند بسیار حائز اهمیت است .مطالعه حذف قارچکش
دی تیوکربامات از فاز مایع ،که مثالی از فنون حذف آالیندههای
خطرناک از محیط پیرامون ما است؛ از جمله کاربردهای MIP
برای حذف آالیندهها است [ .]26یکی از کاربردهای بسیار
وسیع پلیمرهای قالب مولکولی ،استفاده از آن ها به عنوان فاز
ساکن در سوانگاری است .ستون های سوانگاری که از پلیمرهای
قالب مولکولی در آن ها استفاده شده است ،نتایج بسیار خوبی
را از خود نشان دادهاند .در اکثر روشهای استخراج  ،SPEدر
ابتدا پلیمرهای قالب مولکولی که برای گونه مورد نظر سنتز شده،
به عنوان فاز ساکن در داخل ستون قرار گرفته ،سپس محلولی که
حاوی گونه مورد نظر است ،وارد ستون میشود .از آن جایی که
این گونه ،تمایل به ترکیب با پلیمرهای قالب مولکولی دارد ،با
آن ها برهم کنش برقرار کرده ،بقیه محلول از پایین ستون ،خارج
میشود.
 2-7حسگرها

در حسگرهای زیستی ،از مولکول های زیستی مانند آنزیم،
آنتی بادی ،پروتیین ،گیرنده ها و ...استفاده میشود .همانطور که
قبال ًهم اشاره شد ،این مولکول های زیستی قادرند مولکول
خاصی را شناسایی و جذب کنند .به همین خاطر است که
از آن ها به عنوان عنصر تشخیص در حسگرهای زیستی،
استفاده میشود .اما امروزه محققان ،پلیمرهای قالب مولکولی
را جایگزین این مولکول های زیستی کردهاند .از آن جایی که
پلیمرهای قالب مولکولی به عنوان همتای این مولکول های

سهیال آقاجانپور و ميالد غني

شکل  6تصویری از غشای ایجاد شده با روش قالب زنی مولکولی.

زیستی ،پایداری باالتری دارند ،خواص شیمیایی-حرارتی
مناسبتری را از خود نشان میدهند ،گزینشپذیری باالتری
دارند و قیمت تمام شده آنها پایینتر است؛ میتوانند به عنوان
جایگزینی مناسب و ایده آل به عنوان عنصر تشخیصی برای
حسگرها باشند [.]27
 3-7جداسازی غشایی

یکی از پرکاربردترین و مهمترین فرایندها در صنایع مختلف،
فرایند جداسازی است .بسیاری از مشکالتی که در فرایندهای
جداسازی وجود دارد با غشاهای موجود ،قابل حل نیست.
به همین دلیل ،محققان از فن قالب زنی در فرایندهای غشایی
هم استفاده کردهاند .به این ترتیب که آن ها ،مکانهای پیوندی
یا مکان های شناخت مولکولی خاصی را در غشاها ایجاد
کردند که این مکان ها قادرند به صورت گزینشی ،مولکول
خاص را شناسایی و جداسازی کنند .این غشاها که دارای
گزینش پذیری باالیی هستند ،برای جداسازی ترکیباتی مثل
مواد سمی ،داروها و مولکول های زیستی پیچیده ،مورد
استفاده قرار گرفته اند [.]25

پلیمرهای قالب مولکولی برای به کارگیری در روش ....

 8نتیجه گیری و آیندهنگری
پليمرهاي قالب مولكولي ،نشاندهنده رده جديدي از موادي
هستند كه به صورت مصنوعي توليد شده و داراي جايگاه هاي
شناسايي اختصاصي هستند .استفاده از  MIPها در آمادهسازی
نمونه ،پیشرفت عظیمی در طول سالهای گذشته داشتهاست.
اگرچه برخی از معایب برای این روش گزارش شدهاند ،ولی
در حال حاضر پیشرفتهای چشم گیری رخ داده که منجر به
ارائه روشهایی برای به حداقل رساندن این معایب و بهبود
عملکرد ابزارهای حاوی  MIPشده است .به عنوان ابزار انتخابي،
عملكرد اختصاصي در شناسايي مولكول هاي هدف ،راحتي
آمادهسازي و ارزان بودن تهيه پليمرهاي قالب مولكولي ،موجب
استفاده روز افزون از آن ها در روش هاي جداسازي مانند غشاها،
زیست حسگرها و فنون تجزيهاي استخراج فاز جامد ،سوانگاري
مايع با عملكرد باال ،سوانگاري الكتروفورز و غیره شده است.
تهيه و توليد پليمرهايي با عملكرد باال برای شناسايي اختصاصي
مولكولهاي هدف ،نيازمند مطالعه در مورد اجزا و روشهاي
به كار گرفته شده برای توليد ،شناسايي و به كارگيري اين مواد
سنتزي است .در حال حاضر ،کارتریجهای تجاری حاوی
 MIPها برای استخراج برخی از ترکیبات از قبیل حلقه بوترول،
تریازین و ریبوفالوین در دسترس هستند و برخی از شرکتها
سنتز سفارشی  MIPها را برای  SPEارائه میدهند ،که باعث
تسهیل اجرای این روش در آزمایشگاهها خواهد شد .در این
زمینه ،سنتز و ارائه  MIPکه به طور مستقیم به سامانه تشخیص
متصل شود ،هنوز در مراحل ابتدایی آزمایش است .در این
روش ،استخراج ،پیش تغلیظ ،جداسازی و شناسایی گونه های
هدف هم زمان با هم روی می دهد.
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با افزایش سریع تقاضاها در مورد منابع آب شیرین ،کمبود آب شیرین بیشتر از قبل احساس می شود؛
مسئله مهمی که در توسعه پایدارِ اقتصادی و اجتماعیِ بسیاری از کشورها تأثیرگذار است .تاکنون
اُسمز معکوس ( )Reverse Osmosisبهعنوان یکی از اصلی ترین فناوری های تولید آب شیرین از
آب های شور و منابع فاضالب بهطور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است .با این حال ،چالش
اصلی پیش روی استفادهی گسترده از فناوری  ،ROبحث رسوب زایی است که منجر به کاهش
ظرفیت تولید و افزایش هزینه های بهره برداری می شود؛ بنابراین ،تحقیقات بسیاری روی افزایش
مقاومت غشای  ROدر برابر رسوب گذاری یا رسوب متمرکز شده است .این مقاله مروری بر
توسعه غشاهای ضدرسوب در سال های اخیر از جمله انتخاب مونومرهای شروع کننده ی جدید،
بهبود فرایند پلیمری شدن سطحی ،اصالح سطحی غشای  ROمتداول توسط روش های فیزیکی
و شیمیایی و همچنین غشای  ROترکیبی آلی/معدنی را خواهد داشت .بررسی روند پیشرفت
تحقیقات در این مطالعه ممکن است چشم اندازی برای توسعه غشاهای ضد رسوب  ROفراهم کند
و کاربرد فناوری غشاهای  ROدر تصفیهی آب را نیز در آینده گسترش دهد.

فــصــلنـامـه عـلـمـی

چکـيده . . .
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 1مقدمه
تا پایان قرن بیستم ،جمعیت جهان نسبت به قبل سه برابر شده
و پیش بینی می شود طی پنجاه سال آینده 40 ،تا  50درصد دیگ ِر
همین مقدار افزایش خواهد یافت .این رشد جمعیت ،همراه با
صنعتیشدن و شهرنشینی ،منجر به افزایش سریع تقاضا برای
آب شیرین می شود .عالوه بر این ،برخی از منابع آب شیرین
موجود به تدریج بهدلیل فعالیتهای صنعتی یا انسانی آلوده
یا غیرقابل دسترس می شوند .انتظار می رود در دهه های آینده
مشکالت مربوط به آب حتی در مناطقی که در حال حاضر غنی
از آب هستند ،با کمبود آب مواجه شوند ،بنابراین ،توجه بسیاری
از محققان به روش های مناسب برای به دست آوردن آب شیرین
توسط آب شور ،نمک زدایی و استفاده مجدد از آب برای حفظ
نسل های آینده معطوف شدهاست .فناوری اُسمز معکوس ()RO
که بیش از نیم قرن توسعه یافته است ،عملیاتی صنعتی در نظر
گرفته می شود و در حال حاضر به عنوان روشی امیدوارکننده،
مقبولیتی جهانی کسب کرده است [.]1،2
 ROفرایندی تحت فشار است که به موجب آن غشای
نیمه تراوا (بهعنوان مثال غشای  )ROاجازهی عبور ترکیبات
حلشده در آب را نمی دهد ،اما اجازه می دهد تا آب از طریق
آن عبور کند .اگرچه مفهوم  ROبرای سال های طوالنی شناخته
شدهاست ،اما استفاده از  ROبه عنوان فرایند جداسازی عملی،
فناوری نسبت ًا جوانی است .پیشرفت فناوری  ROتا حد زیادی
به توسعهی غشاهای  ROبستگی دارد؛ زیرا غشا نقش اصلی را
بازی می کند و تعیین کننده ی کارایی فناوری و اقتصادی فرایند
 ROاست .در واقع ،در زمان لوب و سوریاراجان روشی برای
ساخت غشاهای استات سلولزی نامتقارن با شار و جداسازی
آب نسبت ًا زیاد در اوایل دهه  1960توسعه یافت .بهخصوص با
اختراع کامپوزیت فیلم نازک ( ،)TFCغشای پلی آمید آروماتیک
از طریق پلیمری شدن بین سطحی تهیه شد .با این تفاسیر،
فرایند  ROبرای هر دو غشا ،ممکن و عملی شد .بهطور خاص
تحقیقات و استفاده از سامانه های بازیابی انرژی در سال های
اخیر مانند چرخ پیلتون ،توربوشارژر و مبدل فشار تا حد زیادی
انرژی و هزینههای مصرفی و بهره برداری کاهش می یابد و
ساخت فناوری  ROرا رقابتی تر می کند [.]3،4
تاکنون ،بیشتر غشاهای  ROموجود که در بازار تجاری وجود
دارد ،هنوز از نوع سلولزی نامتقارن (استات سلولز ،تری استات،
دی استات سلولز یا ترکیب آنها) و نوع  TFCاست .غشای
 ROنامتقارن سلولز با روش وارونگی فاز ()Phase Inversion
تهیه می شود ،درحالی که غشای  TFC ROبا تشکیل یک
الیهی پلی آمید آروماتیک متراکم روی بستر ریزمتخلخل مانند
30
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پلی سولفون و از طریق فرایند پلیمری شدن بین سطحی ساخته
می شود .غشای  TFCپلی آمید آروماتیک ،در مقایسه با غشای
سلولزی ،به علت شار باالی آب عبوری و عدم عبور نمک،
مقاومت در برابر تراکم فشار ،عملکرد مطلوب در دامنه ی
گسترده دمایی و  pHو همچنین ثبات باالتر در برابر حمله
بیولوژیکی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد؛ بنابراین امروزه برای
ساخت غشای  ،ROارجحیت دارد [.]5،6
با وجود بسیاری از مزایای آن ،یکی از موانع موجود در
استفادهی گسترده از غشای  ROپلی آمید  TFCتمایل به رسوب
آن است .رسوب ،فرایندی است که در آن مواد معدنی یا ذرات
موجود در آب روی سطح غشای  ROقرار می گیرند بهطوری که
باعث کاهش شار عبوری شده و بر کیفیت آب تولید شده تأثیر
می گذارد .اگرچه عملکرد غشاهای  ROدچار رسوب شده،
می تواند تا حدی باشد که با روش تمیز کردن مناسب ترمیم
شود ،ولی بهطور حتم سختی عملیات را افزایش داده و طول
عمر غشا را کاهش می دهد و این به معنی هزینه های باالتر
فرایندی خواهد بود [.]7
در نتیجه ،تالش های زیادی برای کاهش مشکل
این مسئله از جمله ترکیب با فرایندهای پیش تصفیه
( ،)Pretreatment Processesطراحی غشاهای جدید و توسعه
غشاهای ضدرسوب انجام شده است .تاکنون ،مقاالت متعددی
در مورد پیشرفت های خواص ضدرسوب غشاهای  ROدر
چند دههی گذشته منتشر شدهاست .در این مقاله ،رسوب دهی
غشای  ROو به دنبال آن بررسی توسعهی فناوری روش های
ضدرسوب در  ROاز جمله انتخاب مونومرهای شروع کننده ی
جدید ،بهبود فرایند پلیمری شدن بین سطحی ،اصالح سطح
غشای  ROو افزودن ذرات معدنی مورد بحث قرار می گیرد.
این مقاله ،می تواند به عنوان مرجعی به محققان و تولیدکنندگانی
ارائه شود که در حال توسعه غشاهای  ROمقاوم در برابر رسوب
هستند [.]8
 2پدیدهی رسوب در غشاهای RO
بهطور عمده چهار نوع ماده رسوب زا در غشای  ROوجود دارد:
 .1مواد غیرآلی (رسوبات نمکی مانند هیدروکسیدهای فلزی
و کربنات ها)
 .2مواد آلی (مواد آلی طبیعی مانند اسید هیومیک)
 .3کلوئیدی (ذرات معلق مانند سیلیس)
 .4زیستی (مانند باکتری ها و قارچ ها).
به دلیل اینکه غشاهای  ROغیرمتخلخل هستند ،تشکیل
الیهی رسوب روی سطح غشا ،به عنوان سازوکار غالب رسوب
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یاد می شود .رسوب کردن در غشای  ROرابطه ی نزدیکی با
برهمکنش های بین سطح غشا و رسوبات دارد .مطالعات قبلی
نشان می دهد که خواص شیمی فیزیکی سطح غشای  ROمانند
آبدوستی ،زبری و بار الکترواستاتیک عوامل مهم و مؤثری
در رسوب دهی غشا است .عالوهبر این ،اگر غشای  ROدارای
مولکول های با زنجیر بلند و محدود به سطح باشد (مثل
پلیمرهای شانه ای) ،اثر دافعهی استریک ()Steric Repulsion
عاملی است که باید مورد توجه قرار گیرد [.]9-11
اوالً به طورکلی پذیرفته شده که افزایش آب دوستی ،باعث
می شود مقاومت در برابر رسوب باالتری حاصل شود؛ زیرا
بسیاری از مواد رسوب زا مانند پروتئین ماهیت آب گریز دارند.
الیه ای آب خالص به راحتی روی سطح بسیار آبدوست آن
تشکیل می شود که می تواند از جذب رسوبات آب گریز روی
سطح غشا جلوگیری کند و در نتیجه رسوب را کاهش می دهد.
طرحواره این سازوکار در شکل (-1الف) نشان داده شدهاست.
در حقیقت ،مطالعات بی شماری برای افزایش آبدوستی سطح
غشا با هدف بهبود عملکرد ضدرسوب انجام شدهاست .با این
حال ،باید توجه داشت که آبدوستی سطح غشا ممکن است
تأثیر منفی بر مقاومت در برابر رسوب گذاری اجزای آبدوست
به عنوان عامل ایجاد رسوب داشته باشد [ .]12،13ثانی ًا انتظار
می رود غشای دارای سطح صاف ،احتمال رسوب زدگی کمتری
داشته باشد و این احتمال وجود دارد که عوامل ایجاد رسوب،
بیشتر توسط توپولوژی های ناهموار و زبر در مقایسه با سطوح
غشایی صاف تر جذب شوند .اِلیمک و دیگر همکاران ،نقش
مورفولوژی سطح غشا را در رسوب کلوئیدی استات سلولز و
 TFCپلی آمید آروماتیک بررسی کردند .نتایج نشان داد ،به طور
قابل توجهی میزان رسوب باالتری برای غشاهای  TFCپلی آمید
در مقایسه با غشاهای استات سلولز حاصل خواهد شد .نرخ
رسوب باالتر برای غشاهای  ROپلی آمید آروماتیک  TFCبه
زبری سطح بزرگ تر آن نسبت داده شد .مطالعات دیگر نیز
نشان داد که زبری سطح با رسوب کلوئیدی غشاهای RO
ارتباط مستقیم دارد .در نتیجه ،کاهش زبری سطح می تواند
خاصیت ضدرسوب غشای  ROرا بهبود بخشد (با این حال،
ناهمواری سطح غشا ممکن است به ضرر شار عبوری از غشا
باشد) [ .]14،13ثالث ًا بار سطحی نیز عامل مهم و تأثیرگذاری بر
رسوبگذاری غشا است .درک این مسئله برای ما آسان است که
اگر نیروی دافعهی الکترواستاتیک و نه جاذبه ،بین سطح غشا و
عامل رسوب در محلول خوراک ایجاد شود برای کاهش رسوب
غشا ،مزیت محسوب خواهد شد .این امر در شکل (-1ب)
نشان داده شدهاست .بهعبارت دیگر غشاهای  ROضد رسوب

بررسی راهکارهای ارتقای خواص رئولوژیکی و ....

( )Anti-foulingبایستی با توجه مشخصهی الکترواستاتیک
عامل رسوب ،در شرایط عملی توسعه پیدا کنند .بهطور مثال
برای غشاهای  ROاستات سلولز و پلی آمید آروماتیک با بار
منفی ،هر دو آنها را به طور جداگانه در معرض آب های حاوی
سورفکتانت کاتیونی و سورفکتانت آنیونی قرار دادند .این
غشاها بهراحتی توسط مواد با بارهای مخالف رسوب کردند.
بر این اساس شرکت  ،Hydranauticsمجموعه ای از غشاهای
کامپوزیتی  ROبا رسوب کم ( )LFCبا سطوح متفاوت مانند
 LFC-1 ، LFC-2و  LFC-3را طراحی کرده است .در مقایسه
با غشای  ROبا بار منفی معمولی LFC-1 ،و  LFC-3بار خنثی
دارند در حالی که  LFC-2بار مثبت دارد .با این حال ،همانطور
که در باال نیز ذکر شد ،برای استفاده از غشاهای اُسمز معکوس
کامپوزیتی با رسوب کم ( )LFC ROباید خصوصیات بارِ عامل
رسوب هدف را در آب تغذیه در نظر بگیرند .برای همین است
که گفته می شود هیچ یک از آنها نمیتوانند در همهی مواقع
استفاده شود [.]15
سرانجام برخی از نتایج تحقیقات قبلی نشان داد که
مولکول های آبدوست با طول زنجیر بلند متصل به سطح،
در پیشگیری جذب ماکرومولکول ها مانند پروتئین روی سطح
غشا ناشی از سازوکار دفع استریک بسیار مؤثر بودند .وقتی
زنجیرهای پلیمری آبدوست پیوند زده می شوند یا روی سطح
غشای آنها ایجاد می شود ،این الیه آبدوست نفوذ کرده از
طریق دافعه استریک به پروتئین های آب گریزی که به سطح
غشا می رسند ،اعمال میشود .این سازوکار در شکل (-1ج)
نشان داده شدهاست .دافعهی استریک بهدلیل از دست دادن
آنتروپی ناشی از محدودیت حجم یا دافعه اُسمزی بین الیههای
پلیمری است که با هم همپوشانی دارند .استفاده از پلیمر شانه ای
به منظور کاهش رسوب غشایی در میکروفیلتراسیون ( )MFو
اولترافیلتراسیون ( )UFنسبت ًا رایج است ،اما در نانوفیلتراسیون
( )NFو اُسمز معکوس نادر است .عالوهبر این ،اثر آن تحت
تأثیر چگالی ،طول و نظم زنجیرهای پیوندی است .بدین ترتیب

(ج)

(ب)

(الف)

شکل  1طرح واره سازوکار های ضدرسوب( :الف) الیه آب خالص( ،ب)
دافعه الکترواستاتیک و ج) دافعه استریک [.]15
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باید کارهای بیشتری در این زمینه انجام شود [.]11،14،15
درک سازوکار رسوب زدایی می تواند در توسعهی غشاهای
ضدرسوب کمک کند .در ادامه ،بررسی روند پیشرفت
روش های توسعه مورد بازبینی قرار می گیرد .بیشتر تحقیقات
برپایهی مباحث ذکرشده مثل معرفی الیهی آبدوست ،کاهش
زبری سطح ،بهبود خاصیت بار الکترواستاتیک و استفاده از اثر
دافعهی استریک انجام شده است.
 3توســعه مــواد  ROجدیــد یــا بهبــود فراینــد
پلیمری شــدن بین ســطحی
 1-3انتخاب پلیمری شدن بین سطحی جدید مونومرها

در میان مونومرهای فعال مورد استفاده برای تشکیل الیهی
فعال پلی آمید در غشای  -RO ، mفنیلن دی آمین ( )MPDو
تری مزویل کلراید ( )TMCدر گذشته و حال بیشتر رایج هستند.
در واقع ،بسیاری از غشاهای  ROبا تطبیق شرایط پلیمری شدن
بین سطحی از  MPDو  TMCتولید می شوند .شکل ( )2الیهی
متراکم غشای  ROپلی-آمیدی برپایهی  TMCو  MPDاز طریق
پلیمری شدن بین سطحی را نشان می دهد.
با این حال ،محققان هرگز برای یافتن سطح جدیدی از
مونومرهای پلیمری شدن برای بهبود عملکرد غشای مقاوم در
برابر رسوب متوقف نمی شوند .مونومرهای شروع کننده جدید
معموالً شامل گروه های عامل دار یا قطبی بیشتری هستند؛
بنابراین غشای  ROتهیهشده سطح نرم تر یا آبدوستی بهتری
را از خود نشان می دهد که برای بهبود ویژگی ضد رسوب ماده
سودمند خواهد بود .ساختار مونومرها یا اصالح کننده های مورد
مطالعه در تحقیقات قبلی در جدول ( )1ذکر شدهاست [.]16،17
 2-3بهبود فرایند پلیمری شدن بین سطحی

عالوهبر کشف مونومرهای جدید ،برخی تحقیقات نیز در مورد
بهبود فرایند پلیمری شدن بین سطحی نیز وجود دارد .به طور

شکل  2الیهی پلی آمید  ROبه دست آمده از  MPDو  TMCاز طریق
پلیمری شدن بین سطحی [.]16
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مشابه ،هدف این مفهوم برای بهبود ویژگی های سطح غشا ،مانند
افزایش آبدوستی ،کاهش زبری و معرفی پلیمرهای شانه ای
است .از این رو ،خاصیت ضدرسوب غشاهای  ROتهیهشده را
افزایش می دهد .روش اول ،افزودن اصالح کننده های فعال آلی
به محلول  TMCیا  MPDاست .اصالح کننده ها می توانند در
طی فرایند پلیمری شدن بین سطحی ،در واکنش شرکت کنند و
وارد الیه ی با عملکرد ممانعت شوند ،تا بتواند ویژگی سطح و
مقاومت در برابر رسوب غشاهای  ROحاصل را بهبود بخشد.
به عنوان مثال رانا و همکاران [ -4،4 ،]12متیلن بیس (فنیل
ایزوسیانات) ( )MDIو ( PEGمتوسط وزن مولکولی  200و
 )1000را به فاز آلی حاوی  TMCدر پلیمری شدن سطحی
اضافه کردند تا درشت مولکول های آبدوست اصالح کننده
سطح ( )iLSMMرا به غشاهای  TFCترکیب کنند.
جدا از روش باال کانگ و همکارانش [ ،]33ایده دیگری ارائه
دادند .همانطور که میدانیم ،غشای  TFCپلیآمیدی  ROاز
 TMCو  MPDتهیهشده به روش پلیمری شدن سطحی ،معموالً
حاوی گروه های اسید کربوکسیلیک در سطح است که از
آب کافت گروه های آسیل کلرید غیر واکنشی تهیه شدهاست .به
عبارت دیگر ،سطح غشای جدید پلی آمید  ROدارای گروه های
آسیل هالید بیشماری است .بر همین اساس ،گروه های فعال
آسیل کلرید ،روش اصالح سطح جدید در غشای پلی آمید RO
با اتصال شیمیایی ساخته شد که در شکل ( )3خالصه شدهاست.
نوعی پلیمر آبدوست (آمینو پلی اتیلن گلیکول مونومتیل اتر،
 )MPEG-NH2به عنوان اصالحکننده روی سطح غشا بهمنظور
بهبود خاصیت ضدرسوب پیوند زده شد .غشای  ROآماده شده
به دلیل اثر افزایش آبدوستی و دافعهی استریک ،مقاومت نسبت ًا
بهتری در برابر رسوب به نمایش می گذارد .با این حال ،از آنجا
که اصالح کننده ماکرومولکولی دارای فعالیت کمتری بود ،سطح
غشای حاصل کام ً
ال پوشیده نشده و زبری بیشتری داشت که
مطلوب نبود [.]8،12
چندی بعد ِوی و همکاران [ ،]22از همان روش برای پیوند

شکل  3اصالح سطح غشای  ROپلی آمیدی نوظهور برپایهی گروه های
آسیل کلرید واکنش داده نشده روی سطح [.]8
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جدول  1خالصه ساختار مونومرها یا اصالحکننده های موجود در مطالعات پیشین.
مونومر و اصالحکننده

ساختار

مرجع

 -5،4،3بیفنیلتریاسیلکلرید

[]16

 -5،5،3،3بیفنیل تترااسیل کلرید

[]16

-5ایزوسیاناتو-ایزوفتالوئیل کلرید ()ICIC

[]18

-4،4متیلن بیس (فنیل ایزوسیانات) ()MDI

[]8،19

پلیاتیلنگلیکول ()PEG

[]8،20

مونومتیل اتر آمینو پلیاتیلن گلیکول

[]21

-3مونومتیلول -5،5-دی متیل هیدانتوئین

[]22

سطح فعال پلیاتیلن اکسید سری T-X

[]23،24

سطح فعال پلیاتیلن اکسید سری P

[]23

پلیاتیلنایمین ()PEI

[]25

پلی (اتر اتر کتون) سولفونه ()SPEEK

[]26،27

پلیوینیلالکل ()PVA

[]28

PEBAX_ 1657

[]17
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34

پلی (ایزوپروپیل آکریل امید -اکریلیک اسید)

[]29

دیاکریالت پلی (اتیلن گلیکول) ()PEGDA

[]30

اکریالت پلی (اتیلن گلیکول) اکریالت ()PEGA

[]30

-2هیدروکسی اتیل اکریالت ()HEA

[]30

اسیداکریلیک ()AA

[]30

اسیدمتاکریلیک ()MA

[]31

پلیاتیلن گلیکول متاکریالت ()PEGMA

[]31

-3سولفوپروپیل متاکریالت ()SPM

[]31

وینیل سولفونیک اسید ()VSA

[]32،31

اسید -2آکریل آمیدو-2-متیل پروپان-سولفونیک
()AMPS

[]31

-3آلیل-5،5-دیمتیل هیدنتوئین ()ADMH

[]22

پلی (اتیلن گلیکول) دیگالیسیدیل اتر ()PEGDE

[]10

مشتق پلی(اتیلن گلیکول)

[]33

تریمتیلن گلیکول دیمتیل اتر (تریگلیم)

[]34

اصالحکننده زوج يون ()Zwitterionic

[]35،36
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مشتق هیدانتوین با مولکول کوچکتر-3 ،مونومتیلول-5،5-
دی متیل هیدنتوئین ( ،)MDMHروی سطح غشای  ROنوظهور
استفاده کرد .از طریق اصالح ،آبدوستی سطح غشاء با کاهش
زاویه تماس از  57/7به  31/5 - 50/4به وضوح افزایش
یافت ،بدون اینکه تغییر واضحی در زبری سطح اتفاق بیفتد.
نتایج آزمون با استفاده از اشرشیا ُکالی ()Escherichia Coli
بهعنوان ریزاندام واره عامل رسوب ،پیشگیری اساسی از
غشاهای اصالحشده در جهت مقاومت به رسوب زیستی را
تأیید کرد .همچنین ،شایان گفتن است که غشای MDMH-RO
اصالحشده ،دارای مقاومت به کلرینه شدن باالیی است؛ بنابراین
به عنوان نوع جدیدی از غشای  ROمقاوم به کلر و ضد رسوب
زیستی ارائه شد [.]22
 4اصالح سطح غشاهای  ROمرسوم
اصالح سطح غشاهای موجود نیز به عنوان مسیر بالقوه و
مؤثری برای ایجاد خاصیت ضدرسوب در غشاها در نظر
گرفته شدهاست؛ بنابراین تاکنون مقاالت زیادی در رابطه با
اصالح سطحی غشاهای  ROمرسوم به بحث افزایش توانایی
ضدرسوب ،بهبود مورفولوژی و خصوصیات سطح پرداخته
است .اصالح سطح در این رویکرد از روشهای فیزیکی تا
شیمیایی متغیر است.
 1-4روش فیزیکی
 1-1-4جذب سطحی

جذب فیزیکی ابزاری ساده برای اصالح و ساختار سطوح پلیمری
است .برخی از محققان این روش را برای اصالح خصوصیات
سطحی فیلتراسیون غشاهای آب تصویب کردند .به عنوان مثال
ویلبرت و همکارانش [ ،]23مجموعه ای از سورفکتانت های
همگن پلی اتیلن اکسید (سری  T-Xو سری  )Pرا برای اصالح
سطح غشای مخلوط استات سلولز و پلی آمید استفاده کردند.
جذب سطحی که در آن بخش آب گریز سورفکتانت انرژی
جاذبه برای سطح پلیمری دارد ،در مشخصات سطح غشا تغییر
ایجاد می کند .آزمایش ها نشان داد که زبری غشای پلی آمید
 ROپس از تصفیه کاهش یافته است و خاصیت ضدرسوب در
محلول آبگوشت سبزیجات در مقایسه با غشای اصالح نشده
بهبود یافته است .با این حال ،نتایج غشای  ROاستات سلولز
بی نتیجه بود.
عالوهبر سورفکتانت ها ،پلی الکترولیت های شارژشده نیز
برای اصالح سطح غشای  ROاستفاده می شود .ژو و همکارانش
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[ ،]25غشای پلی آمید  ROرا توسط الکترواستاتیک خود مونتاژ
پلیاتیلنایمین ( )ROدر سطح غشا ،اصالح کردند .تغییر شارژ
سطح غشا به دلیل استفاده از الیهی  ROنشان داده شد که
مقاومت به رسوب در برابر رسوبات کاتیونی را افزایش می دهد
که این امر به دلیل دافعه الکترواستاتیک پیشرفته است که مانند
اثر افزایش آبدوستی سطح است.
 2-1-4پوشش دهی سطح

پوشش دهی سطح ،روشی مناسب و کارآمد برای اصالح سطح
غشاهاست و به طور گسترده برای خواص سطحی غشاهای
 ROمرسوم و رایج اتخاذ شده است .در این روش ،غشاهای
 ROنمی توانند فقط با استفاده از پلیمرهای نامحلول در آب
(تجاری یا مصنوعیِ ساختهشده) به طور مستقیم پوشش داده
شوند ،بلکه با مولکولهای محلول در آب پوشش داده شدهاست
و به دنبال آن پیوند متقابل ایجاد می شود تا آنها را در آب
نامحلول کند .در اینجا ،پوشش به عنوان الیه محافظ برای کاهش
یا از بین بردن جذب رسوبات روی غشا و فرایندهای غشایی
عمل می کند .پوشش دهی سطح ساده است و به راحتی کنترل
می شود؛ بنابراین مورد توجه بسیاری از محققان و تولیدکنندگان
غشا قرار گرفته است [.]17
لوئی و همکارانش [ ،]17مطالعهی دیگری را روی پوشش
فیزیکی غشاهای تجاری  ROپلی آمید با  PEBAX 1657که
کوپلیمر بلوکی بسیار آبدوستی از نایلون 6-و پلیاتیلن گلیکول
است ،انجام دادند .پوشش تا حد زیادی زبری سطح را کاهش
داده بدون اینکه تغییر قابلتوجهی در زاویهی تماس ایجاد کند.
در طول آزمایش رسوب طوالنی مدت ( 106روز) با امولسیون
روغن /سورفکتانت /آب ،میزان کاهش شار برای غشاهای بدون
پوشش کندتر است .با این حال ،پوشش منجر به کاهش شار آب
بهویژه برای غشاهای  ROبا شار باال ( ESPA1و  )ESPA3بود.
اخیراً ،نویسندگان بهطور مرتب اثرات شرایط فرایند
پوشش دهی سطح در نفوذ آب و خواص دفع نمک را بهمنظور
افزایش یا بازیابی شار آب غشای  ROپوشش داده شده بررسی
کرده اند.
 2-4روش شیمیایی
 1-2-4ایجاد خاصیت آبدوستی

همانطور که در باال گفته شد ،آب دوست کردن سطح غشا برای
افزایش مقاومت در برابر رسوب سودمند است ،زیرا بسیاری از
رسوبات ماهیتی آب گریز دارند .کولکامی و همکارانش [،]37
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با برخی از مواد آب دوست ساز از جمله هیدروفلوئوریک،
اسیدهای کلریدریک ،سولفوریک ،فسفر و نیتریک ،غشاهای
 TFC ROرا اصالح کردند .در قسمت های قابل حل در امتداد
زنجیره پلی آمید ،اندازه گیری زاویه نشان داد که واکنش ها
باعث آب کافت جزئی بخش های آبدوست  NH2و COOH
شدهاست .خصوصیات سطح ،افزایش آبدوست بودن سطح
غشا بعد از اصالح را نشان داد .روش پیشنهادی بسیار ساده
و آسان انجام شد .با این حال ،غلظت اسید و زمان قرار
گرفتن در معرض آن باید بهخوبی کنترل شود تا از تخریب آن
جلوگیری شود؛ زیرا ساختارهای پلیمری ،منجر به کاهش عبور
نمک میشود .عالوهبر این ،خاصیت ضد رسوب غشای RO
اصالحشده در مطالعهی آنها بررسی نشدهاست.
 2-2-4پیوند رادیکالی

پیوند رادیکالی ،روشی مؤثر برای اصالح پلیمر است .در این
فرایند ،برای تحقق اصالح مواد غشایی رادیکالهای آزاد از
آغازگرها تولید می شوند و به پلیمر منتقل می شوند تا با مونومر
واکنش نشان دهد .بهطورکلی محل پیوند پیشنهادی برای زنجیر
پلیآمید در پیوند آمید ،هیدروژن است.
وی و همکارانش [ ،]22مطالعه ای در رابطه با ایجاد پیوند
رادیکالی انجام داد .با این وجود ،مادهی آغازگر در مطالعهی
آن ها -2،2آزوبیس (ایزوبوتیرامیدین) دی هیدروکلرید ()AIBA
بود که می تواند با ایجاد حرارت تجزیه شده و رادیکال های آزاد
تولید کند .در مطالعهی آن ها-3 ،آلیل-5،5-دی متیل هیدنتوئین
( )ADMHبود که بهعنوان مونومر عامل پیوند استفاده شد.
بهطور مشابه ،پیوند  ADMHغشاهای  ROاز زاویه تماس
کمتری برخوردار بودند که نشان دهنده ی افزایش آبدوستی
سطح است .پس از قرار گرفتن در معرض تعلیق سلول میکروبی،
غشای اصالح شده کاهش کمی در شار آب خالص و جذب
کمتری از تجمعات میکروبی در سطح داشت که درنتیجه بهبود
خواص ضد رسوب زیستی را در پی داشت .طرح واره این پیوند
رادیکالی را می توان در شکل ( )4مشاهده کرد.
 3-2-4اتصال شیمیایی

سطح غشای پلی آمید  ROرایج ،کربوکسیلیک اسید و گروه های
آمین اولیه (در انتهای زنجیر) است .این گروههای نسبت ًا فعال،
امکان اصالح سطح از طریق واکنش شیمیایی یا کوپلینگ را
دارند .برخی از تحقیقات بر همین اساس ،برای بهبود خواص
سطح غشا و سایر عملکردها انجام شدهاست.
ون واگنر و همکارانش [ ،]10غشای پلی آمید  ROتجاری
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شکل  4اصالح سطح غشاء  ROپلی آمید از طریق پیوند رادیکالی [.]22

را بر اساس واکنش گروه های آمین اولیه با گروه های انتهایی
اپوکسی پلی(اتیلن گلیکول) دی گلیسیدیل اتر ()PEGDE
اصالح کردند .با اينكه غشاها پس از اصالحات ،حداقل تغییرات
را تجربه کردند؛ اما بهطورکلی در ویژگی های سطح آنها (مثل
بار سطحی ،آبدوستی و زبری) ،مقاومت در برابر رسوب مواد
فعال سطحی باردار و امولسیون ها را نشان می دهند .عالوه بر
این ،آن ها دریافتند که وزن مولکولی  PEGDEتأثیر بیشتری
نسبت به غلظت  PEGDEدر مقاومت به رسوب غشاء دارد.
اصالح غشاء  ROبا غلظت های پایین تر (یعنی کمتر از  1درصد
وزنی) از وزن مولکولی باالتر (مثل بیشتر از PEGDE )1000
ممکن است برای بهینه سازی و ایجاد تعادل بین شار آب و
مقاومت در برابر رسوب مناسب باشد .بهطور مشابه کانگ و
همکارانش [ ،]33برای اصالح غشاهای پلی آمید  ROبا استفاده
از نوع گلیسیدیل مواد و غشا ،نتایج حاصل بهتری در مقاومت
در برابر رسوب نشان داد .شکل ( )5طرحواره اصالح سطح
غشای پلی آمید  ROبراساس واکنش شیمیایی بین گروه های
آمین اولیه و اصالح کننده ی اپوکسی را نشان می دهد.
عالوهبر این ،آنها روش تغییر سطح مختلف پلی آمید  ROبر
اساس گروه اسیدهای کربوکسیلیک موجود در سطح با کمک
کربودی ایمید توسعه دادند .کربودی ایمید ،واکنش دهندهی
جفت کننده برای فعال کردن گروههای اسید کربوکسیلیک
است و باعث افزایش واکنش اصالح می شوند .روند پیوند
مشتقات  PEGروی غشای پلی آمید  ROدر شکل ( )6نشان
داده شدهاست [.]33

امیر کرمی
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شکل  5اصالح سطح غشای پلی آمید  ROبر اساس واکنش شیمیایی بین
گروه های آمین اولیه و اصالح کننده های اپوکسی [.]33

 4-2-4پلیمری شــدن پالســما یــا پلیمری شــدن از طریــق
ـما
ـای پالسـ
القـ

اصالح از طریق پالسما روشی برای بهبود خواص سطح مواد
پلیمری برای اصالح سطح است .این روش شامل پلیمری شدن
پالسما یا پلیمری شدن از طریق القای پالسما است .پلیمری شدن
پالسما یک مرحله است و از پالسما برای رسوب پلیمر روی
سطوح غشا استفاده می شود .پالسما برای فعالسازی سطح
به منظور تولید گروههای اکسید یا هیدروکسید است که می تواند
در روش های پلیمری شدن (فرایند دو مرحلهای) رایج استفاده
شود .تاکنون ،از درمان با پالسما روی انواع مواد از جمله اصالح
سطح غشاهای  TFC ROاستفاده شدهاست.
عالوهبر این ،لین و همکارانش [ ،]38مطالعه ای در رابطه با
نانوساختار سطح غشاهای  ROاز طریق پلیمری شدن ناشی از
پالسما برای مقاومت در برابر رسوب و بهبود عملکرد شار ارائه
دادند .این روند اصالح سطح در شکل ( )7خالصه شدهاست.
 5آماده سازی غشاهای ترکیبی  ROبا ذرات معدنی
به غیر از اصالح کننده های آلی ،اختالط ذرات معدنی در مقیاس
نانو به غشا ،پیشرفت مهمی در غشای ضدرسوب  ROاست.

شکل  7اصالح غشای پلی آمید  ROاز طریق فعال سازی سطح ناشی از
پالسما و پیوند سطح [.]38

این فرایند ترکیبی از پلیمرها (عملکرد باال در نمک زدایی،
انعطاف پذیری و سهولت تولید) با عملکردهای منحصر بهفرد
مولکولی (آبدوستی قابل تنظیم ،تراکم بار ،ساختار دارای
منفذ و قابلیت ضدمیکروبی همراه با پایداری شیمیایی و
حرارتی و مکانیکی بهتر) از جمله خواص مهم غشای رایج
است .غشاهای ترکیبی ارگانیک/معدنی را می توان با پوشش
مستقیم ذرات معدنی روی سطح غشا یا ترکیب ذرات معدنی
از طریق فرایند پلیمری شدن بین سطحی در ساختار غشا تهیه
کرد .ذرات غیرآلی که معموالً مورد استفاده قرار میگیرند شامل
 TiO2 ،SiO2 ،Zeolite Aو نانوذرات نقره و همچنین مواد شبه
متخلخل هستند [.]40
روش دیگر برای تهیه ی غشای  ROهیبریدی آلی/غیرآلی،
افزودن ذرات معدنی نانوساختار در فاز  TMCیا فاز MPD
برای پخش آنها در ساختار غشایی از طریق فرایند پلیمری شدن
سطحی است .این ایده مشابه مطالعه روی اصالح کننده های آلی
ذکرشده در بخش ( )2-3است .جئونگ و همکاران [،]39
روشی را برای تهیه نانوکامپوزیت الیه نازک ( )TFNگزارش
دادند .غشای پلی آمید  ROهمانطور که در شکل ( )8نشان داده
شدهاست ،توسط نانوذرات زئولیت  Aبا درصد وزنی بین -0/4
 0/004در محلول  TMCسنتز شدهاست (اندازهی ذرات از 50
(ب)

شکل  6اصالح سطحی غشای پلی آمید  ROتوسط پیوند ناشی از
کربودی ایمید با مشتقات .]33[ PEG

(الف)

شکل  8تصویر مفهومی (الف) ساختارهای غشایی  TFCو (ب) TFN
[.]39
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نانومتر تا  150نانومتر متغیر است) .پراکنش نانوذرات بالفاصله
قبل از پلیمری شدن بین سطحی با استفاده از فراصوت به مدت
زمان  1ساعت در دمای اتاق بهدست آمد.
 6نتیجه گیری
توسعه مباحث مربوط به خاصیت ضدرسوب در غشاهای
مورد استفاده در تصفیه آب ،تحقیق و بررسی مهم در جهت
بهبود و اثربخشی فناوری  ROبه منظور تصفیه آب است و در
سال های اخیر توجه گسترده ای را به خود جلب کرده است .در
این مقاله ،پیشرفت های اخیر در این زمینه بررسی شدهاست.
روش های توسعه ،به اصالح سطح غشاهای  ROمرسوم ،بهبود
فرایند پلیمری شدن بین سطحی و بهره برداری از غشاهای RO
جدید وابسته است که از جمله مباحث موجود در این مقاله
بود .اصالح سطح ،روشی موثر برای بهبود خواص سطح غشا و
درنتیجه بهبود عملکرد مقاوم به رسوب است .جدا از رویکردها
و اصالح کننده های آبدوست که در باال بیان شد ،برخی از
روش های دیگر مانند روش پلیمری شدن رادیکالی انتقال اتم
( )ATRPو سایر اصالح کننده ها مانند شارژ مواد یون دو قطبی
( )Zwitterionicنیز بالقوه به منظور تولید غشاهای ضدرسوب
 ROهستند .با این حال ،اصالح سطحی به روش فیزیکی یا
روش شیمیایی ،معموالً منجر به زوال شار آب می شود .مسئله
کاهش شار و خاصیت ضدرسوب باید بهینه و متعادل باشد.
عالوه بر این ،اصالح پس از ساخت سطح غشای  ROباعث
افزایش مشکالت تولید یا به افزایش هزینه عملیات منجر می شود.
روشی که به موجب آن مقاومت رسوب غشا افزایش می یابد
را می توان درجا افزایش داد (به عنوان مثال ،در مراحل روند
آمادهسازی) که از نظر عملی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
غشاها راهکار جدیدی در جهت توسعه فناوری  ROهستند.
غشاهای  ROترکیبی آلی/معدنی خواص جذابی مانند نفوذپذیری،
ضدرسوب و خود تمیزکنندگی نشان می دهند که آن ها را در
استفاده های تجاری بسیار امیدوارکننده کرده است .درحقیقت،
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غشاهای نانو کامپوزیتی  ROکه صنعتی شده اند در حال حاضر
در بازار وجود دارند و ممکن است در آینده بهطور گسترده مورد
استفاده قرار گیرد.
با وجود دستاوردها ،هنوز برخی مسائل یا چالش ها پیش روی
غشاهای ضدرسوب وجود دارد .اوالً ،بسیاری از روش های در
حال توسعه محدود به تحقیقات علمی است و در حال حاضر
به دلیل هزینه باال ،روش های عملیاتی پیچیده یا مشکل طراحی
در مقیاس بزرگ ( ،)Scaling Upفقط تعداد کمی از این روش ها
برای استفاده تجاری آماده هستند .ثانی ًا ،باید توجه بیشتری به
مطالعات در رابطه با رسوب در مدت زمان های طوالنی شود.
پایداری اصالح کننده ها نیز باید طبق کاربرد واقعی آن ها تأیید
شود .در واقع ،پیشرفت خاصیت ضدرسوب از طریق برخی
تغییرات فیزیکی ،مانند جذب سطحی یا حتی پوشش سطح،
ممکن است به راحتی در عملکردهای طوالنی مدت و از بین
رفتن اصالح کننده ها بدتر شود .به طور کلی ،پیوند کوواالنسی
شیمیایی بین غشا و اصالح کننده از فیزیکی بهتر است و کاربرد
عملی بهتری دارد .با این حال ،معموالً در روش اصالح شیمیایی،
تجهیزات یا عوامل شیمیایی مورد نیاز است .همین امر باعث
افزایش هزینه ی تولید یا آلودگی محیط زیست می شود .ثالث ًا،
مطالعات اندکی بر پایداری و خودتمیزشوندگی اصالح کننده های
سطح متمرکز شدهاست .درواقع ،تمیزشوندگی فرایندی ضروری
در استفاده از غشای  ROاست .اسید و بازها یا تمیزکننده های
دیگر محیط ممکن است باعث تخریب اصالح کننده ها شود که
این امر بایستی در کاربرد عملی مورد توجه قرار گیرد.
آخرین مورد ،اما نه کم اهمیت ،این است که حتی برای غشای
ضدرسوب ،ایجاد رسوب کام ً
ال قابل جلوگیری نیست .هیچ
غشایی وجود ندارد که تحت هر شرایطی از رسوب زدگی عاری
باشد .همچنین ،انتخاب و استفاده از غشای  ROباید بر اساس
مشخصه ی رسوب موجود در محلول تغذیه باشد .عالوه بر
این ،برخی اقدامات دیگر مانند بهینه سازی در طراحی مدول،
پیش تصفیه مناسب و تمیز کردن موثر غشا نیز مورد نیاز است.
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الستیک های سیلیکون دسته ای ویژه از پلیمرهای االستومری هستند که به دلیل خواص فوق العاده،
کاربردهای گسترده ای در صنایع برق والکترونیک ،بهداشتی و پزشکی ،خودروسازی ،نظامی و
هوافضا پیدا کرده اند .انعطاف پذیری باال در دماهای بسیار پایین ،زیست سازگاری ،مقاومت عالی
به اوزون و پیرشدگی ،پایداری گرمایی باال و آب گریزی ،تنها بخشی از خواص منحصربه فرد
الستیک های سیلیکون به شمار می آیند .الستیک های سیلیکون از نظر سامانه پخت به دو دسته ی
پخت شونده در دمای باال و پخت شونده در دمای پایین تقسیم می شوند .نوع سامانه ی پخت و
عامل پخت کننده ،می توانند تأثیر چشمگیری بر خواص نهایی این پلیمر داشته باشند .از این رو
مقاله ی مروری حاضر ،ابتدا الستیک های سیلیکون و انواع دسته بندی آن ها را مرور می کند .سپس
سامانه های پخت مرسوم و نیز ،عوامل نوین پخت الستیک های سیلیکون در دمای باال را مورد
بررسی قرار می دهد.
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مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
سیلیکون ها دسته ای از مواد سنتزی با ماهیت معدنی-آلی هستند،
که در زنجیر اصلی خود به صورت یک در میان اتم های اکسیژن
و سیلیسیم ( )Siliciumدارند .طول این زنجیر از ده ها واحد
تکرارشونده شروع شده ،در الستیک های سیلیکون به هزاران
واحد تکرارشونده می رسد .انواع سیلیکون ها گستره ی بزرگی
از مواد ،مانند روغن های مقاوم به گرما ،گریس ها ،عوامل اصالح
کننده ی سطح و الستیک های منعطف و دارای ویژگی های
منحصر به فرد را شامل می شوند [ .]1،2الستیک های سیلیکون
که پلی سیلوکسان نیز نامیده می شوند ،پیوندهای بین مولکولی
ضعیفی دارند .ضعیف بودن پیوندهای بین مولکولی ،باعث
شده است که الستیک های سیلیکون حتی در دماهای پایین
نیز ،کشسانی و تراکم پذیری باالیی داشته باشند [ .]4خواص
فوق العاده ی سیلیکون ها از ساختار مولکولی منحصر به فردشان
سرچشمه می گیرد .بیشتر بودن انرژی پیوند  Si-Oنسبت به
انرژی پیوند  ،C-Cتأثیر بسیار زیادی بر خواص الستیک های
سیلیکون نسبت به الستیک های آلی که زنجیر اصلی شان متشکل
از پیوندهای  C-Cاست ،داشته است.
برخی از خواص الستیک های سیلیکون از الستیک های آلی،
برتر است .خواصی مانند پایداری گرمایی ،پایداری شیمیایی،
مقاومت سایشی ،پایداری آب و هوایی ،مقاومت به اوزون و
حفظ خواص کشسانی در دماهای بسیار پایین [ ]5-11از این
دسته اند .به خاطر همین خواص منحصربه فرد ،الستیک های
سیلیکون به صورت گسترده ای به جای پلیمرهای پتروشیمیایی
در صنایع مختلفی همچون ،هوافضا و خودروسازی [،]4،14
برق [ ،]12،13ساختمان سازی [ ]15-17و نیز ساخت صفحات
منعطف رسانای گرما [ ،]18،19عایق های فداشونده []20،21
و تجهیزات پزشکی [ ]1،14استفاده می شوند .شکل  1یکی از
کاربردهای الستیک سیلیکون در صنعت الکترونیک را نشان
می دهد.

در زنجیر الستیک های سیلیکون ،هر اتم سیلیسیم از دو جهت
به اتم اکسیژن متصل است .دو استخالف دیگ ِر سیلیسیم در
هنگام سنتز ،با گروه های آلی مانند متیل ،وینیل ،فنیل و غیره ،پُر
می شوند [ .]1،3،4بسته به نوع این استخالف ها ،خواص و نام
الستیک سیلیکون تغییر می کند .برای مثال اگر هر دو استخالف
از گروه متیل ( )Methylتشکیل شده باشند ،این الستیک،
پلی دی متیل سیلوکسان ( PDMSیا  )MQنامیده می شود .معموالً
به منظور بهتر و سریع تر انجام شدن واکنش پخت ،مقادیر معینی
از گروه های متیل را با گروه های وینیل ( )Vinylجایگزین
می کنند و الستیک حاصل را متیل وینیل سیلوکسان ()MVQ
می نامند .همچنین برای افزایش کارایی الستیک های سیلیکون
در دما های خیلی باال یا خیلی پایین ،چند درصد از گروه های
متیل را با گروه های فنیل ( )Phenylجایگزین می کنند [.]1
این الستیک با نام فنیل متیل سیلوکسان ( )PMQشناخته
می شودPMQ .ها دارای مقاومت تابشی (مقاومت به تابش های
رادیواکتیو) باالتری نسبت به سایر اعضای خانواده ی خود
هستند [.]22
شکل ،2ساختار این سه گونه الستیک سیلیکون را نشان
می دهد .البته برای داشتن پختی بهتر به PMQها نیز مقادیر کمی
گروه های وینیلی اضافه می کنند که در این صورت آن ها را
فنیل وینیل متیل سیلوکسان( )PVMQمی نامند [ .]2اصالحات
دیگری نیز روی گروه های جانبی الستیک سیلیکون انجام شده
است .برای مثال در دهه ی  ،1950الستیک های سیلیکونی عرضه
شدند که در آن ها برخی از گروه های متیل با گروه های شامل
فلوئور و نیتریل جایگزین شده بودند .هرچند که الستیک های
سیلیکون شامل گروه نیتریل به لحاظ تجاری مورد توجه قرار
نگرفتند .ولی الستیک های دارای گروه های فلوئور ( )FMQبا

شکل  1کاربرد الستیک سیلیکون در صنعت الکترونیک .صفحات

شکل  2ساختار مولکولی سه گونه ی پرکاربرد الستیک سیلیکون .از راست

انعطاف پذیر رسانای گرما [.]19
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 2دسته بندی الستیک های سیلیکون
 1-2بر اساس استخالف روی زنجیر و عملکرد نهایی

به چپ به ترتیب عبارت اند از  PMQ ،MVQو .]3[ MQ
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شکل  3ساختار مولکولی الستیک های سیلیکون شامل فلوئور و نیتریل ،به
ترتیب از راست به چپ [.]4

وجود قیمت بسیار باالیی که دارند؛ به دلیل پایداری فوق العاده در
برابر حالل ها ،روغن ها و مواد سوختی ،کاربردهای گسترده ای
یافتند [ .]4همچنین برای پخت بهتر FMQها نیز مقداری گروه
وینیلی به زنجیر پلیمر اضافه می شود که در این صورت ،به آن
 FVMQمی گویند.
شکل 3ساختار شیمیایی الستیک های سیلیکون دارای
گروه های نیتریل و فلوئور را نشان می دهد .نوع استخالف های
موجود بر سیلیسیم ،خواص و عملکرد الستیک سیلیکون را
تعیین می کنند .بر همین اساس ،الستیک های سیلیکون تجاری
به چهار دسته ی اصلی تقسیم می شوند.
الستیک های سیلیکون معمولی ( )General Purposeشامل
MQها و MVQها ،الستیک های سیلیکون با عملکرد باال
( )High Performanceشامل MVQها ،الستیک های سیلیکون
مقاوم در برابر حالل ها ( )Solvent Resistant Rubbersشامل
FMQها و FVMQها و در نهایت الستیک های سیلیکون با دمای
کاری بسیار پایین( )Extreme Low Temperature Serviceکه
شامل PMQها و PVMQها می شوند ،این چهار دسته را تشکیل
می دهند [.]1
 2-2بر اساس دمای پخت

به طور کلی الستیک های سیلیکون بر اساس دمای پخت به دو
دسته ی پخت شونده در دمای باال ( )HTVو پخت شونده در

شکل  4دسته بندی الستیک های سیلیکون بر اساس دمای پخت [.]1

شکل  -5سازوکار پخت  MVQبا سامانه ی پخت پراکسیدی [.]25

دمای اتاق ( )RTVتقسیم می شوند.
الستیک های سیلیکون  HTVنسبت به الستیک های سیلیکون
 RTVدر دما و فشار باالتری پخت می شوند .افزون بر این ،انواع
 HTVنسبت به  ،RTVخواص مکانیکی و مقاومت به پیرشدگی
بهتری دارند و داراي توانایی کافی برای کاربری طوالنی مدت
در فضای باز هستند [ .]3شکل 4به صورت طرح وار ،دسته بندی
الستیک های سیلیکون بر اساس دمای پخت را نشان می دهد.
 3شبکه ای کردن الستیک های سیلیکون HTV
به طورکلی پخت پراُکسیدی و پخت افزایشی()Addition Cure
دو روش متداول برای پخت الستیک های سیلیکون  HTVبه
شمار می آیند.
شکل های  5و  ،6سازوکار پخت  MVQرا به ترتیب با پخت
پراکسیدی و پخت افزایشی ،نمایش می دهند.

شکل  6سازوکار پخت  MVQبا سامانه ی پخت افزایشی [.]25
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 1-3پخت پراکسیدی

در پخت پراکسیدی ،عامل پخت ،ترکیبی پراکسیدی است که
در دماهای باال تخریب می شود .حاصل این تخریب ،تشکیل
رادیکال های فعال است که به راحتی می توانند به گروه های
متیل یا وینیل موجود روی زنجیر الستیک سیلیکون حمله
کرده و با جدا کردن هیدروژن از آن ها تشکیل بزرگ رادیکال
دهند .در ادامه بزرگ رادیکال ها با زنجیرهای الستیک سیلیکون
برخورد کرده و باعث اتصال زنجیرها به يكديگر می شوند .با
گذشت زمانی کوتاه از فعال شدن پراکسید و تولید رادیکال
توسط آن ،واکنش ها به قدری تکرار می شوند که در نهایت
پلیمری با شبکه ای از اتصاالت عرضی ایجاد شود .برای
رادیکال های آزاد شده از تخریب پراکسید ،حمله به گروه
وینیلی راحت تر و سریع تر از حمله به گروه های متیل روی
زنجیر است .به همین خاطر تولیدکنندگان ،برای بهتر انجام شدن
فرایند پخت ،درصدی از گروه های متیل را با گروه های وینیل
جایگزین می کنند .پراکسیدها عوامل پخت بسیار مناسبی هستند
زیرا در دمای اتاق یا دما های متوسط ،درون فرمول الستیک
سیلیکون ،پایدار و غیرفعال باقی می مانند و تنها در دماهای
بیشتر از دمای تخریب است که فعال می شوند [.]1،25،26
بنزوئیل پراکسید (2 ،)Benzoyl Peroxideو 4دی کلروبنزوئیل
پراکسید ( )2,4-Dichlorobenzoyl Peroxideو ترشیو بوتیل
پربنزوآت( ،)t-butyl Per Benzoateبه میزان  0/5تا  3درصد
وزنی برای پخت  MQمورد استفاده قرار می گیرند .این مواد
در دمای اتاق برای چندین ماه درون ترکیب الستیک سیلیکون
پایدار هستند .اما در حدود  70 o Cبه تدریج فرایند پخت را
شروع خواهند کرد .الستیک های سیلیکون دارای گروه های
جانبی وینیلی می توانند با پراکسیدهای دارای فعالیت کمتر مانند
دی کومیل پراکسید( )Dicumyl Peroxideو ترشیو بوتیل پ ِر
ا َ ِستات( )t-butyl Peracetateنیز پخت شوند .جالب است که
اگر درصد گروه های وینیلی زیاد باشد( 4تا  5درصد) ،حتی
می توان الستیک سیلیکون را با سامانه ی پخت گوگردی نیز
شبکه ای کرد [  .]4شکل  ،7ساختار شیمیایی دو عامل پخت
پراکسیدی پرکاربرد در پخت الستیک سیلیکون را نشان می دهد.
 2-3پخت افزایشی

پخت پراکسیدی ،در کنار مزایا و محاسن خاص خود،
کاستی هایی نیز دارد .این کاستی ها عبارتند از:
 بوی بد محصول زرد شدن سطح محصول بعد از پس پخت ()Post Cure ضریب اصطکاک باالی سطح44
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شکل  7به ترتیب از باال به پایین ،ساختار شيميایی دی بنزوئیل پراکسید و
دی کومیل پراکسید [.]24

 باقی ماندن بخشی از پراکسید درون محصول تغییر مزه و بوی محصول پخش شدن در محیط کار و آسیب زدن به سالمت کارگرانبنا به دالیل گفته شده ،به طور صنعتی و در مقیاس بزرگ،
روش پخت دیگری نیز برای الستیک های سیلیکون  HTVمورد
استفاده قرار می گیرد .نام این روش ،پخت افزایشی است .بر
خالف روش پراکسیدی که سامانه ای تک جزئی است ،پخت
افزایشی ،سامانه ای دو جزئی به شمار می رود .در این روش،
جزء اول که معموالً مقدار بیشتری از ترکیب را به خود اختصاص
می دهد ،از نوع  MVQاست .جزء دوم همان  MQاست ،با این
تفاوت که برخی از گروه های متیل آن با هیدروژن جایگزین
شده اند .به کمک کاتالیزورهایی از جنس پالتین یا پاالدیم و
همچنین دمای باال ،گروه وینیلی با گروه هیدروژن وارد واکنش
شده و اتصال عرضی را تشکیل می دهد .تعداد زیادی از این
واکنش ها رخ می دهند تا پلیمری با ساختار شبکه ای ایجاد شود.
از جمله مزایای این روش نسبت به روش پراکسیدی می توان
به موارد زیر اشاره کرد [:]23
 تولید محصولی عاری از پراکسید و بی بو شفافیت باالتر محصول استحکام پارگی بیشتر ضروری نبودن مرحله پس پخت عدم زرد شدگی محصول ،حتی بعد از پس پختبه خاطر مزایایی که روش پخت افزایشی نسبت به پخت
پراکسیدی دارد ،معموالً در کاربردهای پزشکی و بهداشتی
محصوالت پخت شده با روش افزایشی ترجیح داده می شوند.
چرا که آلودگی کمتری نسبت به محصوالت پخت شده به روش
پراکسیدی دارند [.]23
با وجود تمام مزایای گفته شده برای روش پخت افزایشی،
گران بودن کاتالیزور مورد استفاده در این سامانه و دشواری جدا
کردن کاتالیزور عمل نکرده یا مشتقات آن از الستیک سیلیکون و
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بازگرداندن آن به چرخه ی تولید ،یکی از بزرگ ترین کاستی های
سامانه ی پخت افزایشی به شمار می آید [.]26
ـدگاری
ـان مانـ
ـی و زمـ
ـواص مکانیکـ
ـه ی خـ
 4مقایسـ
ســامانه ها ی پخــت پراکســیدی و افزایشــی
جدول  ،1خواص مکانیکی الستیک های سیلیکون پخت شده با
این دو روش را مقایسه کرده است.
 R-plus 4001/60و  ،R-401/60دو گونه ی استاندارد از
الستیک های سیلیکون مصارف عام شرکت واکِر ()Wacker
آلمان هستند که هر دو سختی یکسانی دارندR-plus .
 4001/60و  ،R-401/60به ترتیب با سامانه ی افزایشی و
پراکسیدی پخت می شوند .همان طور که جدول  1نشان
ِ
کشش
می دهد ،الستیک سیلیکون پخت شده با روش افزایشی،
شکست ( )Elongation at Breakباالتر و استحکام کششی
( )Tensile Strengthپایین تری نسبت به همتای خود که با
سامانه ی پراکسیدی پخت شده است دارد.
بیشتر بودن استحکام کششی الستیک پخت شده با سامانه ی
پراکسیدی ،با وجود کمتر بودن کشش شکست آن ،می تواند بیان
کند که احتماالً مدول الستیک مذکور ،باالتر از الستیک پخت شده
با سامانه ی افزایشی است .این تفاوت در مدول ،اَمری طبیعی
است .به طوری که الستیک های سیلیکون پخت شده با سامانه ی
افزایشی ،معموالً مدول پایین تری نسبت به الستیک های
پخت شده با سامانه ی پراکسیدی دارند .افزون بر این ،مقاومت
پارگی و مانایی فشاری الستیک پخت شده با سامانه ی افزایشی
بیشتر از الستیک پخت شده با سامانه ی پراکسیدی است [  .]23
نکته ی مهم دیگر در مقایسه ی دو سامانه ی مرسوم پخت،
جدول  1مقایسه ی خواص مکانیکی الستیک های سیلیکون
پخت شده با سامانه ی پخت افزایشی و پراکسیدی [.]23
R-plus
4001/60

خواص

60

60

Hardness
)(Shore A

11

10

Tensile strength
)(MPa

600

800

Elongation at
)%( break

24

32

Tear resistance
()N/mm

15

19

Compression set
()%

R-401/60

زمان ماندگاری ( )Shelf Lifeالستیک سیلیکون پس از افزودن
عامل پخت (برای سامانه های پخت پراکسیدی) و افزودن
کاتالیزور (برای سامانه های پخت افزایشی یا به عبارتی پخت
دو جزئی) است.
بسته به شرایط نگه داری در انبار و اجزای مختلف موجود
در آمیزه های الستیک سیلیکون ،همچون تقویت کننده ها و
پرکننده ها ،آمیزه های حاوی پراکسید دارای زمان ماندگاری  3تا
 6ماه هستند .این در حالی است که آمیزه های الستیک سیلیکون
حاوی سامانه پخت دو جزئی (سامانه ی افزایشی) ،دارای زمان
ماندگاری  1تا  7روز هستند [.]23
باید توجه داشت که الستیک های سیلیکون  ،HTVبرای
پخت ،افزون بر سامانه ی پخت ،به دمای باال نیز نیاز دارند.
 5روش های نوین پخت الستیک های سیلیکون HTV
کاستی های موجود در هر دو روش پخت پراکسیدی و افزایشی،
همچنین تأثیر چشمگیری که سامانه ی پخت بر خواص الستیک
سیلیکون بر جای می گذارد ،موجب شده اند که تحقیقاتی
به منظور رفع چنین کاستی هایی و نیز بهبود هر چه بیشتر
خواص الستیک های سیلیکون با به کارگیری روش های نوین
پخت ،صورت پذیرد.
ِ
مقاالت تازه و به روز [ ،]25-30استفاده
روش هایی که در
می شوند ،معموالً به این صورت هستند که محققان در آزمایشگاه
یک یا چند نوع عامل پخت جدید سنتز می کنند و الستیک های
سیلیکون با گروه های آلی گوناگون را با آن ها پخت می کنند.
اتصاالت عرضی حاصل از عوامل پخت جدید ،دارای طول های
متفاوت هستند .برای مثال در پخت پراکسیدی و پخت افزایشی،
اتصاالت عرضی میان زنجیر ها فقط از یک پیوند  C-Cتشکیل
شده اند .در صورت افزایش طول این اتصال ،خواص مکانیکی
الستیک پخت شده ،بهبود می یابد .بنابراین یکی از برتری های
روش های پخت جدید ،می تواند بهبود خواص مکانیکی
الستیک سیلیکون به دلیل بیشتر شدن طول اتصاالت عرضی
میان زنجیرها باشد.
 Diaoو همکاران [ ]25سامانه ی پخت جدیدی را برای نخستین
بار با استفاده از کلروپروپیل پلی سیلوکسان (الستیک سیلیکونی که
درصدی از گروه های آلی آن را گروه های کلروپروپیل تشکیل
داده اند و به اختصار  CPPSنامیده می شود) مطالعه کردند .در
این کار ،روغن پلی دی متیل-کو -3-آمینوپروپیل متیل سیلیکون
( )APPSو پلی دی متیل -کو -2( 3 -آمینو اتیل آمینو)
پروپیل سیلیکون ( )AEAPPSبه عنوان عامل شبکه ای کننده به کار
گرفته شدند.
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شکل  9سازوکار پخت کلروپروپیل سیلوکسان به کمک .]25[ APPS
شکل  -8سازوکار پخت کلروپروپیل سیلوکسان به کمک .]25[ AEAPPS

در ادامه تأثیر عوامل متفاوت مانند نوع عامل پخت ،مقدار
عامل پخت و درصد کلروپروپیل موجود در الستیک سیلیکون،
بر خواص محصول نهایی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان
دادند که هر دو عامل پخت می توانند نقش خود را به صورت
موفقیت آمیز ایفا کنند .باید توجه داشت که عوامل پخت و
نیز کلروپروپیل پلی سیلوکسان مورد استفاده در این کار ،در
آزمایشگاه سنتز شدند.
شکل های  8و  ،9واکنش پخت کلروپروپیل پلی سیلوکسان
را به ترتیب با  APPSو  AEAPPSنشان می دهند .شلوغ تر
بودن گروه های آمینی موجود در   AEAPPSو ممانعت فضایی
بیشتر آن ها نسبت به گروه های آمینی موجود در  ،APPSفعالیت
شیمیایی گروه های آمینی را کم می کند .در نتیجه خواص
مکانیکی الستیک سیلیکون پخت شده به کمک  APPSبهتر از
الستیک سیلیکون پخت شده با  AEAPPSاست .زیرا گروه های
آمینی  APPSبه دلیل فعالیت بیشتر خود ،راحت تر با گروه های
کلروپروپیل موجود بر الستیک سیلیکون ،درگیر می شوند .با این
حال طبق ادعای  Diaoو همکاران [ ،]25به طور کلی ،خواص
مکانیکی الستیک های سیلیکون پخت شده به کمک هر دو عامل
پخت  AEAPPSو  ،APPSاز الستیک های سیلیکون تهیه شده
از پخت پراکسیدی و افزایشی ،بهتر بوده ،می توانند در آینده
کاربردهایی در ابعاد صنعتی داشته باشند .ضمن این که ،این
روش پخت به هیچ کاتالیزوری احتیاج ندارد.
 Dongو همکاران [ ]26نیز ،از کلروپروپیل پلی سیلوکسان
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به عنوان بستر تحقیقاتی برای بررسی عملکرد عامل پخت
تِلیچِ لیک ( )Telechelicپلی دی متیل سیلوکسان اختتام یافته با
گروه های آمینی ( )MATTPSکه ترکیبی سنتزی شامل زنجیر
پلی سیلوکسان کوتاه با تعدادی گروه آمینی است ،استفاده
کردند .شایان گفتن است که MATTPS ،در همین تحقیق
سنتز شد .همچنین در یکی از مراحل سنتز  ،MATTPSترکیب
آمینی دیگری با نام پلی دی متیل سیلوکسان با گروه های انتهایی
آمینوپروپیل( )ATPSبه دست آمد .در ادامه ATPS ،نیز به عنوان
عامل پخت ،مورد استفاده قرار گرفت .اثبات شده است که
گروه های آمینی موجود روی این عوامل پخت ،می توانند در
دماهای باال با گروه های کلروپروپیل موجود روی زنجیرهای
الستیک سیلیکون واکنش دهند .با توجه به وجود چندین گروه
آمینی ،روی مولکول های  MATTPSو  ،ATPSهر مولکول از
این عوامل می تواند چندین زنجیر الستیک سیلیکون را به هم
متصل کند.
 Dongو همکاران [ ]26آمیزه هایی مطابق با جدول ،2با مقادیر
مختلف عامل پخت تهیه کردند و خواص این آمیزه ها را مورد
مقایسه قرار دادند TS 530 .در جدول ،2نوعی خاص از ذرات
معدنی سیلیکا است .درجدول های 3و  ،4حرف  rنشان دهنده ی
نسبت گروه های آمینی موجود در عامل پخت ،به گروه های
کلروپروپیل موجود در زنجیر الستیک سیلیکون است .تغییر این
نسبت به معنی زیاد یا کم کردن مقدار عامل پخت است.
از جدول های  3و  ،4این موضوع برداشت می شود که با
افزایش درصد  ،MATTPSچگالی اتصاالت عرضی ()CLD
آمیزه ها هم افزایش می یابد .همچنین این عامل پخت می تواند
بیش از دو زنجیر را به هم متصل کند TS .و  EBدر جدول های
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مروری بر انواع الستیک سیلیکون و روش های ....

جدول  2ترکیب درصد نمونه های ساخته شده توسط دانگ و
همکاران [.]26

جدول  4خواص نمونه های پخت شده با مقادیر مختلف
.]26[ ATPS

پختشده با ATPS

پختشده با MATTPS

مواد

CLD

EB

TS

Hardness

)(g/Mol

)(%

()MPa

((Shore A

100

100

CPPS

7987

1084

6/74

54

0/5

50

50

TS530

7073

1000

8/62

57

1

ATPS-2

1/43-11/47

0

ATPS

6069

371

7/42

60

2

ATPS-3

0

0/53-4/22

MATTPS

6629

367

5/66

59

3

ATPS-4

6977

338

4/19

57

4

ATPS-5

ترکیب درصد اجزای نمونهها ()Phr

ِ
کشش شکست
 3و  ،4به ترتیب بیان کننده ی استحکام کششی و
نمونه ها است.
در مقابل ،نمونه هاي پخته شده با  ،ATPSروند یکنواختی
ندارد .ابتدا با افزایش مقدار  ،ATPSچگالی اتصاالت عرضی،
افزایش یافته ،سپس با افزایش بیشتر  ،ATPSچگالی اتصاالت
عرضی دچار کاهش می شود.
با این حال برای هر دو نوع عامل پخت می توان گفت ،هنگامی
که درصد گروه آمینی نسبت به گروه های کلروپروپیل موجود
در الستیک سیلیکون خیلی کم باشد(در نسبت  0/5درصد)،
شبکه ی مستحکمی تشكيل نمي شود و خواص مکانیکی زیاد
خوبی به دست نمی آید .هنگامی که مقدار گروه آمینی بیش از
اندازه باشد ،خواص مکانیکی از حالت بهینه دور شده و دچار
افت می شوند .در نهایت  Dongو همکاران [ ]26این نتیجه را
بیان می کنند که بهترین نسبت برای رسیدن به خواص مکانیکی
ِ
نسبت یک به یک میان گروه های عاملی موجود در عوامل
بهینه،
پخت و الستیک سیلیکون است.
جدول  3خواص نمونه های پخت شده به کمک مقادیر
مختلف .]26[ MATTPS

CLD

EB

TS

()g/Mol

()%

()MPa

Hardness
()Shore A

r

نمونه

14043

1121

8/44

49

0/5

MATTPS-1

11555

1135

9/52

51

1

MATTPS-2

10275

1097

9/27

52

1/5

MATTPS-3

9535

1132

9/01

53

2

MATTPS-4

8124

1058

7/06

55

3

MATTPS-5

6741

1003

6/15

56

4

MATTPS-6

r

نمونه
ATPS-1

نتیجه گیری
الستیک های سیلیکون از نظر نوع سامانه ی پخت به دو
دسته ی پخت شونده در دمای باال و پخت شونده در دمای اتاق
تقسیم می شوند .الستیک های سیلیکون پخت شونده در دمای
باال ،دارای دو روش مرسوم پخت ،شامل پخت تک جزئی با
سامانه ی پراکسیدی و پخت دوجزئی با سامانه ی افزایشی
هستند .هر یک از این روش ها محاسن و معایب خاص خود را
دارند .انتخاب نوع سامانه ی پخت می تواند بر خواص و عملکرد
نهایی الستیک های سیلیکون اثرگذار باشد .از این رو ،تحقیق و
بررسی روش های نوین پخت ،توجه بخش علمی و صنعتی را
به خود جلب کرده است .استفاده از عوامل پخت آمینی برای
پخت کلروپروپیل پلی سیلوکسان ،نمونه ای از این تحقیقات است.
اما تعداد این تحقیقات چشمگیر نیست .الستیک های سیلیکون
پخت شده با چنین سامانه هایی نشان داده اند که افزون بر دارا
بودن خواص مکانیکی برتر نسبت به الستیک های پخت شده با
سامانه های پخت مرسوم ،برخی از معایب آن ها را نیز ،ندارند.
با این حال مشکالتی بر سر راه صنعتی شدن این روش ها وجود
دارد .برای مثال عوامل پخت مورد استفاده در این مقاالت ،توسط
محققین ،آن هم در ابعاد آزمایشگاهی تولید شده اند و مانند عوامل
پخت پراکسیدی که در انواع مختلف و با درصدهای خلوص
متفاوت در بازارها موجودند ،در دسترس نیستند.
افزونبر این ،چنین عواملی تنها می توانند الستیک های سیلیکون
دارای گروه های عاملی خاص را پخت کنند .به هر حال ،بهبود
خواص مکانیکی از طریق به کارگیری سامانه ی پخت مناسب ،به
قدری جالب و جذاب است که می توان انتظار داشت ،در آینده
تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام پذیرد .به طوری که حتی
شاهد به کارگیری این سامانه ها در ابعاد صنعتی باشیم.
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صــفــحــه 51 -59

پاندمی ویروس کویید 19-موسوم به کرونا در حال حاضر اساسیترین چالش زندگی بشر محسوب
میشود .تا لحظه نگارش این مقاله ،تعداد مبتالیان و جان باختگان جهانی به ترتیب 250732474
و  5067329نفر گزارش شده است .پالستیکها ،به عنوان یکی از مهمترین مواد پلیمری ،نقش
قابل مالحظهای را در جنبههای گوناگون مقابله با این ویروس منحوس اعم از پیشگیری و درمان
ایفا میکنند که در مطالعه حاضر به بررسی این موارد پرداخته شده است .وسایل حفاظت فردی
پالستیکی از ماسک و دستکش گرفته تا سپرها و عینک های ویژه ،در سراسر دنیا توسط عموم
مردم و کادر درمان استفاده میشوند .همچنین ،پالستیکها نقش مهمی در ساخت انواع تجهیزات
بیمارستانی مهم در مقابله با ویروس ،همچون کیتهای تشخیصی و ونتیالتور ،ایفا میکنند .پلیمرهای
زیستتخریبپذیر ،همچون پلی الکتیک اسید از چشم انداز خوبی برای توسعه پالستیکهای
ضدمیکروبی براي ساخت انواع تجهیزات و به حداقل رساندن پیامدهای زیست محیطی برخوردارند.
در بحث درمان نیز آنتی بادی های پالستیکی تا زمان ساخت داروی قطعی بیماری میتوانند کمک
حال بیماران باشند .پالستیکها یاریگر انسانها در هر شرایطی هستند ،فقط باید از آن ها درست
استفاده کنیم.
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 1مقدمه
در سالهای اخیر حجم اتهامات وارد شده به پالستیکها در
خصوص آلوده کردن محیط زیست و تقاضا برای حذف یا
جایگزینی آنها افزایش یافته ،نگرانی بسیاری در خصوص
پسماندهای پالستیکی ایجاد شده است .تا پیش از پیدایش
کرونا ،بسیاری از کشورها در حال تدوین و حتی اجرای
برنامههای سختگیرانه در خصوص حذف پالستیکها از کاالهای
روزمره انسان ها بودند .اتحادیه اروپا به عنوان پرچم دار مبارزه
با پسماندهای پلیمری تقریب ًا در حال حذف پالستیک ها از بازار
کاالهای یک بارمصرف بود .دستکش و گروهی از ماسکها
از جمله این کاالها بودند .اما با ظهور ویروس کویید 19-و
تبدیل شدن همه گیری آن به بحرانی جهانی ،معادالت به هم
خورد و بار دیگر پالستیکها بودند که توانستند با کمک به
حفظ بهداشت فردی در محیط های خانگی و بیمارستانی و
کاهش نسبی سرعت گسترش ویروس کرونا ،ارزشهای خود
را به معرض نمایش بگذارند [ .]3-1پالستیکها در محیطهای
درمانی و کمک به حفظ جان کادر درمان و مبتالیان به این
ویروس نقش مهمی را ایفا میکنند که مقاله حاضر به مرور و
بررسی آن میپردازد.
البته نگرانی مهم و به جایی در این زمینه وجود دارد و آن هم
جمع آوری و ارائه راه حل عملیاتی و بهداشتی در خصوص
پسماندهای کاالهای پالستیکی است که این روزها استفاده از
آن ها به شدت زیاد شده است و ممکن است به ویروس کرونا
نیز آلوده باشند [.]4
مهمترین محصوالت پالستیکی که این روزها به حفظ
بهداشت و کنترل شیوع ویروس کرونا کمک کردهاند و همچنین
در محیط های درمانی مورد استفاده قرار میگیرند ،عبارتند از:
• وسایل حفاظت فردی پالستیکی
• تجهیزات پزشکی و بيمارستاني
• آنتی بادیهای پالستیکی
نکته حائز اهمیت در استفاده از این پالستیکها ،آن است که
نباید دور ریخته شوند بلکه باید به صورت انتخابی جمع آوری
و بازیافت شوند تا در رودخانهها ،اقیانوسها و جنگلها
به عنوان زبالههای پالستیکی ظاهر نشوند .ماسکهای مصرف
شده در بیمارستانها حتی ممکن است به عنوان پسماندهای
خطرناک در نظر گرفته شوند .در این مورد ،بازیافت فیزیکی
(که معموالً به معنی اکستروژن در حالت مذاب در دمای
حدود  ۱۸۰درجه سانتی گراد است) میتواند روشی ایمن برای
دفع زباله باشد .پالستیکها مهم هستند ،زیرا نیازمند توسعه
ماندگار ( )Sustainableبوده ،دارای خواص منحصر به فرد
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هستند .به جای ممنوعیت استفاده از پالستیکها ،باید از آنها
با مسئولیت پذیری در جایی استفاده شود که به بهبود کیفیت
زندگی و در صورت لزوم برای جلوگیری از انتشار بیماریهای
مسری (در حال حاضر ویروس کرونا) کمک کننده باشد [.]5،6
 2وسایل حفاظت فردی پالستیکی
وسایل حفاظت فردی برای جلوگیری از انتقال عفونت بین
بیماران و کادر درمانی بر روی لباس کار پوشیده میشوند .نوع
وسیله مورد استفاده به میزان ریسک تماس با خون و مایعات
زیستی یا ریسک انتقال میکروارگانیسم ها بستگی دارد .وسایل
حفاظت فردی شامل دستکش ،انواع روپوش ،وسایل حفاظتی
شامل حفاظ صورت ،عینک و ماسک) سربند و کفش هستند.
کادر درمانی و افرادی که بیشترین تماس با افراد بیمار را دارند،
باید حتم ًا با استفاده از این وسایل از خود محافظت کنند .این
محصوالت به دلیل احتمال آلودگی و پتانسیل انتقال بیماری،
یک بارمصرف بوده ،عمر مصرف مشخصی دارند .پالستیکها
جزء اصلی سازنده این وسایل هستند .با همه گیری ویروس
کرونا ،مراجعه به به مراکز درمانی چندین برابر شده است .سهولت
انتقال این ویروس بین افراد ،تقاضا برای وسایل حفاظت فردی
بیمارستانی و عمومی را به شدت افزایش داده است .اما مقدار
تقاضا به قدری باال است که حتی برخی کشورهای پیشرفته
استفاده مجدد از وسایل یک بارمصرف (به جز دستکش) را در
شرایطی خاص مجاز دانستهاند [.]5-7
دستکشهای پلیمری پرمصرفترین کاالی این روزها هستند.
در عصر کرونا تقاضا برای دستکش تا ده برابر افزایش پیدا کرده
است و این کاال در فروشگاهها نایاب شده است .همچنین در
برخی کشورها سازمان های دولتی به میان آمده اند و نحوه توزیع
این کاالها را مدیریت میکنند.
دستکشهای پالستیکی به دو دسته دستکشهای وینیلی
(پلی وینیل کلرید – )PVCو دستکشهای پلی اتیلنی تقسیم
میشوند که البته دستکشهای پلی اتیلنی انتخاب خوبی برای
تماس با مواد خطرناک شیمیایی یا مواردی همچون ویروس
کرونا نیستند و در صورت ضدعفونی کردن با الکل نفوذپذیری
آن به شکل قابل مالحظهای افزایش مییابد [.]8
در کنار دستکشهای پالستیکی وینیلی ،دستکشهای الستیکی
شامل دستكش التكس و دستكش نيتريلي (نيتريل بوتادين رابر-
 )NBRاز دستکشهای پلیمری پرکاربرد در مقابله با ویروس
کرونا هستند [ .]5،6جدول  1ویژگیهای این دستکشهای
پلیمری را با یکدیگر مقایسه میکند.
ماسکها نه تنها برای محافظت از کادر درمانی در بیمارستانها،
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جدول  -1مقایسه ویژگیهای دستکشهای وینیلی ،التکس و
نیتریلی.
نوع دستکش

ویژگیها

وینیلی

مقاومت شیمیایی باال ،مقاومت مناسب در برابر
ویروس کرونا ،قابل ضدعفونی کردن ،مناسب برای
استفاده طوالنی مدت ( 8ساعت) ،حساسیتزا

التکس

منشأ طبیعی ،قابلیت استفاده طوالنی مدت (16
ساعت) ،انواع پودری و غیرپودری  ،مقاومت باال
در مقابل نفوذ کرونا ،مناسب برای استفاده کادر
درمان ،قابل ضدعفونی ،امکان حساسیت زایی،
قیمت باال

نیتریلی

فاقد التکس ،مناسب برای استفاده کوتاه مدت،
اقتصادی ،دو نوع پودری و غیرپودری ،غیرقابل
ضدعفونی ،استفاده در شرایط پرخطر توأم با
ریسک (احتمال نفوذ ویروس کرونا حدود سی
درصد)

بلکه برای جلوگیری از انتقال آلودگی از فرد بیمار به محیط
ضروری است .دستورالعملهای اخیر سازمان بهداشت جهانی
استفاده از ماسک را برای همه افراد در کشورهای درگیر ویروس
کرونا ضروری دانسته است .بسیاری از کشورها نیز استفاده
از ماسک را در اماکن عمومی اجباری کرده اند .اما در حال
حاضر جهان قادر به پاسخ گویی به این تقاضای عظیم نیست.
در ماههای پس از آغاز شیوع بیماری ،تالشهای بسیاری برای
افزایش ظرفیت و راه اندازی کارخانههای جدید تولید ماسک
انجام شده ،اما هنوز میزان تولید فاصله زیادی با تقاضای واقعی
دارد .به همین دلیل بسیاری از کشورها ماسکهای ایمن را تنها
برای کادر درمانی تأمین میکنند .صنعت پالستیک برای تأمین
این محصول حیاتی بسیج شده است .پالستیک ها در انواع
ماسکهای عادی ،ماسکهای فیلتردار (از جمله ماسکهای
 N95که برای جلوگیری از انتقال ویروس برای کادر درمانی
حیاتی است) .و ماسکهای جراحی ،برای ساخت اسکلت،
بدنه فیلتر و منسوجات مورد استفاده در ماسک به کار گرفته
میشوند .تولیدکنندگان ماسک با حداکثر ظرفیت مشغول تولید
این محصوالت هستند .ماسكهاي با تصفيه عالي (Filtering

 )Facepiece, FPPو كيفيت مطلوب مجهز به دريچه ،تقاضاي
بيشتري دارند .اين ماسکها ،دستگاههای تنفسی ()Respirators
نیمه صورت و دستگاههای تنفسی تمام صورت با صافیهای
قابل تعویض یا حتی صافی هایی از الیاف کربن در دسترس
هستند .با این حال ،تمام ماسکها ،از سادهترین تا پیچیدهترین،
از پالستیکها ساخته شدهاند .ماسک صورت چندین الیه دارد که
عمدت ًا پلی پروپیلن ( )PPاست ،زیرا میکرو الیاف  ،PPآب گریز،
سازگار با پوست و غیرحساسیتزا هستند .پوشش محافظ
گرانتر ،که صورت را بهتر میپوشاند ،بیشتر از پلی یورتان
( )PURساخته میشود ،در حالی که نانوالیاف و میکروالیاف
کربن از طریق کربن دار کردن پلی اکریلونیتریل ( )PANساخته
میشوند .نوارهای ارتجاعی برای بستن (کش ها) ،محفظه های
حاوی صافی و روکش شفاف همگی محصوالت پالستیکی
هستند .تمام ماسک ها و صافی های ذرات از پالستیکها ساخته
شدهاند و استانداردها ،عملکرد صافی (باید اثر بخشی حداقل
 80/94/99درصد باشدکه معموالً به صورت FFP1/FFP2/FFP3
در اروپا یا  ۹۵( N95درصد) ۹۹( N99 ،درصد)۹9/۹7( N100 ،
درصد) در آمریکا عالمت گذاری شده است) ،مقاومت در برابر
دم و بازدم ،طول عمر ،زمان نگه داری و سایر خواص را الزام آور
میکنند [ .]5،6،9شکل  ،1ماسک  N95از جنس پلی پروپیلن را
که در مراکز درمانی ایران بسیار پراستفاده است نمایش میدهد.
اکثر ماسک های پلیمری از پلیمرهای تجدیدناپذیری چون
پلی پروپیلن ،پلی استایرن ،پلی کربنات ،پلی اتیلن و پلی استرها
تولید می شوند که زیست تخریب پذیر نبوده و منجر به ایجاد
چالش های زیست محیطی و چالش های سالمتی ثانویه
می شوند .تولید ماسک های بر پایه ی پلیمرهای زیستی همچون
گلوتن ،اوالً از انتشار ویروس جلوگیری میکند و جامعه نیز سود
می برد؛ چراکه مواد اولیه این ماسک ها جایگزین پالستیک های
نفتی شده و انتشار گازهای گلخانه ای کاهش می یابد .به عالوه
چون مواد اولیه این ماسک ها از محصوالت جانبی صنایع غالت
به دست آمده ،این موضوع می تواند سبب استفاده پایدار از منابع

شکل  1ماسک پالستیکی .N95

سال ششم ،شماره  ،3شماره پیاپی  ،23پاییز 1400
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شود .مثل سایر پلیمرهای نفتی ،گلوتن نیز می تواند از طریق
فرایندهای تثبیت شده ای چون قالب گیری فشاری ،قالب گیری
تزریقی ،اکستروژن و ترموفورمینگ فرایند شود تا شکل های
متنوعی از فیلم ها و هندسه های پیچیده تولید شود .استفاده از این
ماسک ها ،عالوه بر کاهش انتقال بیماری های عفونی ،مسیری را
برای (ایجاد) محصوالت پایدار دوست دار محیط زیست فراهم
می کند .این کار برای شرکت های مرتبط نیز سودمند است چون
محصوالت گلوتن خود را با ارزش افزوده ی باالتری به فروش
می رسانند .یکی از مزایای بزرگ استفاده از گلوتن ،تخریب
سریع آن به محصوالت بی ضرری چون محصوالت بر پایه ی
نیتروژن است که این مواد حتی می توانند در تصفیه ی خاک نیز
موثر باشند .همچنین با استفاده از آن در تولید ماسک ها ،آلودگی
زیست محیطی و مشکالت مربوط کاهش می یابد [.]5،10
سپر صورت ( ،)Face Shieldبرای حفاظت صورت در برابر
عوامل آسیبزا مثل مواد شیمیایی ،گردوخاک ،جرقه و ذرات
آلوده کننده و بیماریزا استفاده میشود .با توجه به لزوم حفاظت
از چشم ،گوش و دهان در برابر ذرات بیماریزا ،استفاده از
سپر صورت و ماسک میتواند راهکاری مناسب برای مقابله
با بیماری کویید 19-باشد .سپر صورت می تواند از چشم ها به
خوبی حفاظت کند .با توجه به فاصله ای که بین سپر و دهان
و بینی وجود دارد ،استفاده از آن به صورت تنها و بدون ماسک
کافی نیست .زیرا امکان نفوذ قطرات بیماریزا به مجرای تنفسی
ممکن میشود [ .]11در افرادی که امکان استفاده از ماسک
ندارد ،سپر گزینه مناسبی است .اگر شخصی از فاصله  18اینچی
سرفه کند ،سپر می تواند تا  96%از تماس با ویروس جلوگیری
کند .اگر شخص به مدت  30دقیقه سرفه و صحبت کند ،سپر
تا  68%ذرات معلق را مهار می کند [ .]12تخمین زده می شود
میزان فروش سپر در آمریکا از شروع اپیدمی کرونا  312درصد
رشد داشته است [.]13
سپر صورت از دو قسمت نگه دارنده و صفحه سپر تشکیل
شده است .صفحه سپر عالوه بر شفافیت ،باید شکل و جرم
مناسبی داشته باشد تا روی صورت قرار گیرد .نگه دارنده صفحه
نیز عالوه بر توانایی تحمل جرم صفحه سپر ،باید سبک باشد.
استفاده از مواد شفاف مثل شیشه به عنوان صفحه و فلزات
برای نگه داشتن آن ،منجر به افزایش وزن ،سختی شکل دهی
و افزایش هزینه میشود .همچنین شیشه شکننده است و برای
مصرف روزمره مناسب نیست .استفاده از پالستیکهای شفاف
و سبک میتواند گزینه مناسبی باشد .قسمت نگه دارنده عمدت ًا از
پلی استایرن ( )PSیا پلی پروپیلن ( )PPو صفحه سپر از پلی کربنات
( )PCساخته میشود [ .]13استفاده از پلی اتیلن ترفتاالت ()PET
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شکل 2سپر پالستیکی برای حفاظت صورت از ویروس.

و پلی وینیل کلرید ( )PVCبرای صفحه سپر و اکریلونیتریل
بوتادی ان استایرن ( )ABSبرای نگه دارنده نیز رایج است .برای
تولید این قطعه پالستیکی راهکارهای متفاوتی وجود دارد.
استفاده از فن مدل سازی رسوب مذاب ( )FDMبرای تولید
روزانه سپر مناسب است .اما به خاطر سرعت پایین ،امکان تولید
در حجم باال ندارد .برای افزایش ظرفیت تولید و تولید عمده از
روش تزریق پالستیک ( )IMاستفاده میشود .تولید نگه دارنده
سپر از جنس پلی پروپیلن ،با روش  FDMحدود  90دقیقه طول
کشید .این درحالیست که تولید آن با  IMحدود  25ثانیه طول
میکشد[ .]14شكل  2سپر پالستیکی از جنس پلی وینیل کلرید
را نمایش میدهد.
چشم یکی از راه های ورود ویروس به بدن است و کادر
درمانی در مواجهه با بیماران باید از انواع عینک های ایمنی
استفاده کنند .این عینک ها معموالً از پلی کربنات به صورت یک
تکه یا همراه با قاب منعطف برای پوشاندن کامل چشم ها تولید
می شوند .این روزها تولیدکنندگان عینک های ایمنی پزشکی
نه تنها از تمام ظرفیت خود برای تأمین نیاز فراوان این محصول
استفاده می کنند ،بلکه بسیاری از ماشین سازان نیز امکانات خود
را در اختیار آن ها قرار دادهاند .برای مثال ،لگو در دانمارک
تولید روزانه  ۱۳۰۰۰عینک برای کارکنان بخش درمانی این
کشور را آغاز کرده است .همچنین ،همه کادر درمانی فعال
در مبارزه با بیماری های عفونی ،مثل ویروس کرونا ،باید برای
محافظت از خود ،از روپوش استفاده کنند .این روپوش ها (از
جمله روکش لباس ،پیش بند و  )...معموالً از پالستیک های
پلی الفینی یا پلی استر تهیه شده و از انتقال ویروس از بیمار به
پزشکان و پرستاران جلوگیری می کند .در ضمن این محصوالت
به دلیل مسائل ایمنی ،اغلب از مصرف دور انداخته می شوند
[ .]15،16شکل  3عینک پلی کربناتی براي حفاظت از چشم در
مقابل ویروس را نمایش میدهد.
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شکل 3عینک پلی کربناتی محافظ چشم

 3تجهیزات پزشکی و بيمارستاني
تعداد وسایل پزشکی پالستیکی و قطعات پالستیکی مورد
استفاده در ساخت تجهیزات و دستگاههای پزشکی بسيار زياد
است .با شیوع ویروس کرونا و در پی آن موج عظیم مراجعین
به بیمارستانها و پر شدن بخشهای مراقبتهای ویژه ،نیاز
به استفاده از دستگاههای مختلف برای تشخیص بیماری و
مراقبت و درمان بیماران افزايش چشمگيري يافته است .یکی
از مشکالت بزرگ پیشگیری از شیوع ویروس کووید،۱۹ -
عدم شناسایی مبتالیان فاقد عالئم بالینی است .از آنجا که دوره
نهفتگی این ویروس بسیار طوالنی است ( ۱۸-۵روز) ،امکان
انتقال بیماری پیش از بروز این عالئم بسیار زیاد است .تنها راه
برای شناسایی مبتالیان استفاده از کیت های تشخیصی ویروس
کرونا است .به دلیل شیوع بیماری در سراسر جهان در حال
حاضر همه کشورهای دنیا به این کیت ها نیاز مبرم و فزايندهاي
دارند .با توجه به گسترش وسیع بیماری ،به چندین برابر این
تعداد کیت نیاز است .برای انجام هر آزمایش کرونا و همچنین
انواع آزمایشهای تشخیص پزشکی نیاز به تعدادی وسایل
نمونه برداری ،ویال ،ظروف و وسایل آزمایشگاهی پالستیکی
وجود دارد .بنابراین تقاضا برای این محصوالت در حال حاضر
صدها برابر شده است .کیسه های خون و سرم ،انواع سوندهای
(لوله های انعطاف پذیر) عروقی ،سرنگ و صدها محصول
دیگر را نيز بايستي به اين فهرست اضافه كرد .تولیدکنندگان
وسایل پزشکی این روزها هم پای کادر درمانی در صف اول
نبرد علیه کرونا قرار گرفتهاند [ .]17،18این روزها تولید وسایل
نمونه گیری با استفاده از چاپگرهای سه بعدی انجام می شود.
برای مثال تولیدکننده ماشین آالت چاپ سه بعدی با همکاری
یک شرکت فعال در زمینه تولید کیتهای تشخیصی تولید این
وسایل از پلی آمید را با ظرفیت  ۱۰هزار عدد در روز آغاز کرده
و قرار است به زودی این ظرفیت را تا  ۱۰برابر افزایش دهد.
شرکت آمریکایی  Formlabsنیز کل ظرفیت  ۲۵۰دستگاه چاپگر
سه بعدی خود را به تولید  ۱۵۰هزار عدد وسیله نمونه گیری

آزمایش کرونا در روز اختصاص داده است [.]19
يكي ديگر از تجهيزات حياتي در درمان بيماران مبتال به
كرونا ،ونتيالتور (دستگاه تنفس مصنوعي) است .این دستگاه
برای کمک به انتقال هوا به ریه فرد بیمار استفاده میشود .در
حال حاضر تقریب ًا همه کشورهای جهان ،چه کشورهای پیشرفته
و چه در حال توسعه با کمبود این دستگاه مواجهند .تنها در
ایاالت متحده تقاضا برای ونتیالتور  15برابر شده و تعداد این
دستگاهها باید حداقل به دو برابر مقدار کنونی برسد .هر کدام
از این دستگاهها نیازمند صدها قطعه پالستیکی و مجموعه مدار
تنفسی متشکل از لولههای انتقال هوا و اتصاالت مربوطه است
که باید به طور مرتب تعویض شوند .ضمن این که به دلیل
شرایط بحرانی ،تعمیر و نگه داری دستگاهها و تعویض قطعات
مصرفی آن ها باید به سرعت انجام شود [ .]20،21جدول ،2
تعدادي از تجهيزات مهم پزشکی پرکاربرد در مقابله با ویروس
جدول 2تجهیزات پزشکی پالستیکی پرکاربرد در مقابله با
ویروس کرونا.
تجهيزات

پالستيك(ها)ي مورد استفاده

كيت تشخيصي

نایلون ،داکرون

شير يدكي ونتيالتور

پلیآمید

صافی مقسم جريان اكسيژن

پلیالکتیک اسید

لوله ونتیالتور

پلیوینیل کلرید

کیت نگهداری DNA

پلیاتیلن ترفتاالت

کیسه خون

پلیوینیلکلرید ،پلییورتان
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کرونا را که از پالستیکها ساخته شدهاند نمایش میدهد.
محدودیت مهم برای استفاده از پالستیکها برای تولید
ابزارهای پزشکی حساس ،آلودگی مواد توسط باکتریها
و ویروسها است .شواهد قوی برای استفاده از شکلهای
مختلف مس به عنوان عامل زيستكش ( )Biocidalو استفاده
از نانوکامپوزیتهای مس برای افزایش خواص ضدمیکروبی
پالستیک مورد استفاده در ساخت ابزارهای پزشکی وجود
دارد .ساخت افزایشی ( ،)Additive Manufacturingیعنی
توليد به وسيله طراحي ديجيتال و بدون نياز به قالب سازی مانند
روش چاپ سه بعدی) موقعیت منحصربه فردی برای پشتیبانی
از کمبود ابزارهای پزشکی حیاتی دارد .پیشرفت در روشهای
ساخت افزایشی و تولید پالستیکهای ضدمیکروبی ،امکان
چاپ و سفارشیسازی طیف گستردهای از ابزارهای پزشکی را
فراهم میکند .محدودیتهای فعلی استفاده از ساخت افزایشی
برای ساخت ابزارهای پزشکی مهم ،زمان ساخت آهسته ،تأیید
کیفیت چاپ و تطابق با مقررات موجود است .شکل  4فرایند
ساخت لوازم پزشکی ضدمیکروبی مهم را با استفاده از پالستیک
ضدمیکروبی زیستتخریبپذیر (پلی الکتیک اسید)PLA ،
نمایش میدهد .فرایند با تخمیر ذرت به منومر الکتیک اسید
آغاز میشود و در ادامه تراکم صورت گرفته و الکتید حاصل
میشود که با پلیمری شدن حلقهگشای آن پلیالکتیک اسید تولید
شده و و سپس نانوذرات مس به آن اضافه میشوند و نهایت ًا با
چاپ سه بعدی ،ابزار مورد نظر ساخته میشود [.]22،23
 4آنتی بادیهای پالستیکی
در حال حاضر ،داروی قطعی برای درمان کویید 19-وجود
ندارد .بنابراین در غیاب درمان های موثر ،استراتژی های مختلفی
مورد کاوش و جست وجو قرار گرفته اند .یکی از این موارد،
ارزیابی تکی یا ترکیبی بازدهی داروهایی است که قب ً
ال مورد

شکل  4فرایند ساخت لوازم مهم پزشکی از پلی الکتیک اسید [.]22
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استفاده قرار گرفته اند و می توانند با عفونت ویروسی مقابله
کرده یا اثرات درمانی را در بیماری های وخیم بهبود دهند.
راهبرد دیگر جالب توجه ،توسعه ی آنتی بادی های مونوکلونال
( )Monoclonalاست .این مواد ،مکان های مستعد و حساس
در سطح ویروسی پروتئین ها را هدف قرار می دهند و فرآیند
عفونت زایی را متوقف می کنند .آنتی بادی های مونوکلونال
سنتی ،نکات عملکردی منفی دارند که سبب ایجاد محدودیت
در استفاده گسترده از این مواد به عنوان عوامل درمانی می شود.
برای مثال ،این آنتی بادی ها برای تولید گران هستند ،پایداری
محدودی دارند و به علت فارماکوکینتیک (،Pharmacokinetics
سرنوشت دارو در بدن) و نفوذ بافتی نامناسبی خود،
برهم کنش های نامعیوبی با سیستم ایمنی ایجاد می کنند [.]24
جایگزین نویدبخش برای آنتی بادی های سنتی و غلبه بر این
مشکالت ،استفاده از آنتی بادی های پالستیکی است که توسط
پلیمرهای زیستی تولید می شوند .این مواد پلیمری در حقیقت
توسط خواص تشخیصی گزینشی و خاص برای مولکول هدف
نقش قالب گیری مولکولی ( )Molecular Imprintingمی شوند
و می توانند با عملکردی شبیه آنتی بادی ها برای چسبیدن و تمیز
دادن بین مولکول ها سنتز شوند .رایج ترین شکل قالب گیری
مولکولی ،شامل سنتز شبکه ای پلیمرها در حضور الگو
( )Templateاست .این الگو می تواند در محدوده ی گسترده ای
از یون ها ،مولکول های کوچک ،درشت مولکول های زیستی تا
میکروارگانیسم ها یا ذرات بلوری باشد .مونومرهای عامل دار
( )Functionalمثل لنگر عمل کرده و با الگو برهم کنش می دهند
و در طی پلیمری شدنی که بعدا ً اتفاق می افتد ،الگو را در محل
نگه می دارند .با حذف الگو از پلیمر شکل گرفته ،مکان های
چسبیده رها می شوند و ماده ی باقی مانده ،از لحاظ شکل ،متمم
ساختار الگو است .بنابراین پلیمرهای قالب مولکولی ()MIPs
از لحاظ عملکردی ،حافظه ای برای نمونه دارند که می توانند به
صورت گزینشی ،به ساختارهای سازگار (مشابه) بچسبند؛ مشابه
روشی که آنتی بادی ها به آنتی ژن هایشان می چسبند .مزایای
این آنتی بادی های مصنوعی پالستیکی نسبت به مشابه های
زیستی ،پایداری در برابر تنش های مکانیکی ،دماها و فشارهای
باال و تشعشع شدید ،مقاومت در برابر محدوده ی وسیعی از
حالل ها ،اسیدها ،بازها یا یون های فلزی ،تحمل دخیره سازی
باال ،دسترسی راحت تر به این مواد به علت قیمت کم ،تولید
دوباره و آمادهسازی نسبت ًا آسان آن ها است .به عالوه ،پلیمرهای
به کاررفته می توانند بدون از دست دادن حافظه شان ،چندین
بار مورد استفاده قرار گیرند .این ویژگی ها ،منجر به پیشرفت
سریع در تحقیقات و ایجاد انگیزه صنعتی در این دسته از مواد
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شکل  5طرح برهم کنش بین آنتی بادی های پالستیکی پلیمرهای قالب
مولکولی از نوع مونوکلونال و .]25[ 2-SARS-CoV

شده است که هدف آن ها ،به خصوص ،یافتن جایگزینی برای
آنتی بادی های زیستی ناپایدار است [.]24،25
 Parisiو همکاران [ ،]26در دپارتمان داروسازی علوم،
سالمت و تغذیه دانشگاه  Calabriaدر حال توسعه آنتی بادی های
پالستیکی مونوکلونال بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی هستند
که قادر به چسبیدن گزینشی به پروتئین تاج دار SARS- CoV- 2
و توقف فعالیت عفونت زایی هستند .شکل  5طرحی از
برهم کنش آنتی بادی های پالستیکی با این پروتئین موجود در
ساختار ویروس کویید 19-را نشان میدهد.
پروتئین تاج دار ویروس کرونا ،پروتئینی سطحی است که بین
محل تشخیص میزبان و اتصال قرار می گیرد .این ویروس دارای
دو زیرمجموعه است:
زیرمجموعه ی  S1که شامل قلمروی گیرنده-چسبنده یا
) RBD (Receptor-Binding Domainاست که وظیفه اش
شناسایی و چسبیدن به سلول میزبان است .و زیرمجموعه ی S2
که از طریق ترکیب شدن با غشاهای میزبان و عوامل ویروسی
آن ،با میزبان درگیر می شود .این پروتئین های تاج دار ،هدف
رایج و اولیه برای توسعه ی آنتی بادی ها و عوامل درمانی را
نشان می دهند( .چرا که وقتی مکانیسم عملکرد ویروس شناخته
شده باشد ،می توان با انجام عملیاتی ،این عملکرد را مختل و
فرایند عفونت زایی را متوقف کرد)؛ بنابراین نانوذرات قالب
مولکولی ،می توانند به صورت بالقوه در درمان های غیردارویی
و درمان عفونت  SARS-COVID-2مورد استفاده قرار گیرند.
آنتی بادی های پالستیکی ،مکان های آسیب پذیر در سطوح
وابسته به ویروس پروتئین را هدف قرار داده ،برهم کنش های
گیرنده را غیرفعال کرده ،میزبان عفونت زایی نشده (سالم) را
که در مواجهه با ویروس قرار گرفته ،محافظت می کنند .بر
پایه ی این مالحظات ،قالب گیری مولکولی ،فناوری نویدبخشی
i
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برای آماده سازی مواد پلیمری با توانایی تشخیص گزینشی
باال برای مولکول هدف است .از طرف دیگر ،قالب گیری
درشت مولکول های زیستی شامل پپتیدها ،پروتئین ها ،همه ی
ویروس ها یا بخشی از آن ها ،چالش هایی از لحاظ اندازه،
انحالل پذیری ،ساختار شکننده و پایداری به همراه دارد .به
عالوه ،در دسترس بودن ترکیبات ویروسی یا وابسته به ویروس،
مسئله ای کلیدی است .آخرین موضوع ولی نه به همان اهمیت
آن است که حساست به گزینی این ماتریس های پلیمری ،نیازمند
بهبود بیشتری است تا بتوانند قابل مقایسه با آنتی بادی های
طبیعی باشند .کار تحقیقاتی  Parisiو همکاران در نظر دارد تا بر
این محدودیت ها فائق آید و نانوذرات پلیمری قالب مولکولی را
به دست آورد تا بتوانند به صورت انتخابی ،پروتئین های تاج دار
کرونا ویروس جدید را شناسایی کرده و به آن ها بچسبند و در
نتیجه فرایند عفونت زایی را خنثی کنند [.]26
 5نتیجه گیری
پالستیک ها نقش بسیار مهمی در مقابله با ویروس کرونا
دارند .تقریب ًا تمامی وسایل حفاظت فردی در مقابل ویروس
از پالستیک ها ساخته شده اند .دستکش های وینیلی ،از جنس
پلی وینیل کلرید ،پرچم دار دستکش های پالستیکی استفاده شده
به منظور پیشگیری از سرایت ویروس هستند که از نظر کیفیت
و عملکرد قابل رقابت با دستکش های الستیکی موجود هستند.
پلی پروپیلن نیز پیشتاز پالستیک های مورد استفاده در ساخت
انواع ماسک های حفاظتی تنفسی است .همچنین ،پلی کربنات
را می توان پرمصرفترین پالستیک در ساخت سپرهای صورت
و عینک های محافظ چشم دانست .عالوه بر وسایل فردی،
پالستیک ها در ساخت تجهیزات بیمارستانی از کیسه خون
گرفته تا اتصاالت ونتیالتور کاربرد دارند که پلی وینیل کلرید
بخش اعظم مصرف این حیطه را به خود اختصاص داده است.
مسائل زیست محیطی همواره در استفاده از پالستیکها حائز
اهمیت ویژهای بودهاند .دفع ایمن زبالههای پالستیکی و توجه
مضاعف به پلیمرهای زیستتخریبپذیر در به حداقل رساندن
آثار منفی زیستی پالستیکها بسیار موثر است .پلیمرهای
زیستی چشم انداز بسیار مناسبی را برای توسعه پالستیکهای
ضدمیکروبی برای ساخت انواع تجهیزات فردی ،پزشکی
و بیمارستانی از خود نشان دادهاند .همچنین ،آنتی بادیهای
پالستیکی میتوانند با برهم کنش با پروتئینهای ساختاری این
ویروس منحوس ،کمک قابل مالحظهای به کاهش عالئم عفونی
بیماران کنند.
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این مقاله به بیان مجموعهای از روشهای مختلف برای ارزیابی رئولوژی تعلیقهای ذرات کلوییدی
میپردازد و بین رفتار ماکروسکوپی ذره با برهمکنش میکروسکوپی بین ذرهای ارتباط برقرار میکند
که شامل تنش تسلیم تعلیق و نیروهای  DLVOمانند نیروهای واندروالس و دوالیهای الکتریکی
است .همچنین درک درستی از پدیدههای اساسی و وضعیت فعلی رئولوژی تعلیق کلوییدی فراهم
و در مورد کاربرد ،محدودیتها و تغییرات آن برای انواع مختلف تعلیقهای ذرهای غلیظ بحث
میکند .این تعلیقهای آبی از ذرات کلوییدی شامل پلیمرها و نانوکامپوزیتهای آن حاوی ذرات
اکسیدفلزی یا خاک رس تشکیل شدهاند .تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده و دیدگاههای
خاصی برای گسترش استفاده از رئولوژی تعلیق مورد بحث قرار گرفتهاست و تحول سامانههای
تعلیق ذرات ساده به سامانههای تعلیق ذرات ترکیبی که ارتباط بیشتری با نیازهای صنعت کنونی و
آینده دارند ،هدفگذاری شدهاند.

فــصــلنـامـه عـلـمـی
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مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
محصوالت روزانه و صنعتی ما اغلب از ذرات کلوییدی با اندازهی
 1میکرون تا  10نانومتر از طریق روشهای باال به پایین (مانند
خرد کردن و آسیاب کردن برای تولید پودرهای ریز)یا از طریق
ترکیببندی با روشهای پایین به باال (مانند سنتز ذرات کلوییدی )
ساخته میشوند .این محصوالت کلوییدی شامل تعلیق (مانند
محلول آبی نشاسته) ،امولسیون (امولسیونهای روغن در آب
مانند بستنی ،شیر و امولسیون آب در روغن مانند سس مایونز،
کره) ،اسفنجها (مانند اسفنج سفیدهی تخممرغ) ،قطرات روغن
و پروتئینها است .شکل  ،1طبقهبندیهای رایج پراکنشها یا
تعلیقهای کلویید صنایع غذایی را نشان میدهد [.]1
برهمکنشهای بین ذرهای میکروسکوپی و رفتارهای
ماکروسکوپی تعلیقهای کلوییدی مختلف را با استفاده از
نظریهها ،روشهای اختصاصی توسعهیافته و دانش در زمینهی
سطح مشترک میتوان بهخوبی درک کرد .بهعنوان مثال یکی از
مهمترین ویژگیهایی مدنظر در تهیه تعلیقهای کلوییدی غلیظ،
پایداری ذرات با روشهای مختلف است [.]1،2
پایداری پراکنش یا انعقاد در تعلیق کلوییدی را میتوان با استفاده از
نظریهی (DLVO (Derjaguine-Landaue-Verweye-Overbeek
ارزیابی کرد [ .]1،2ارزیابی پایداری و ناپایداری کلوییدی در
بخش بعدی با جزئیات بیشتر توضیح داده خواهد شد.
تجمع ذرات منجر به رسوب و در نتیجه جدایش ذره-مایع
با گذشت زمان میشود که مغایر با تعلیق کلوییدی پایدار
است .عمر طوالنی پایداری آن یکی از چالشهای مهم است
که هنوز حلنشده باقیمانده؛ بنابراین ویژگی مناسب تعلیقهای
کلوییدی ،پراکندگی خوب ذرات کلوییدی همراه با پایداری
طوالنی است [.]2
برهمکنش بین ذرهای ،ساختار و بافت تعلیق کلوییدی صنایع
غذایی و همچنین رفتار ماکروسکوپی آن مانند غلیظشوندگی

شکل  1طبقهبندی رایج تعلیقهای کلویید صنایع غذایی [.]1
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شکل  2تصاویر (الف) قهوه( ،ب) قهوه با شیر گاو و (ج)قهوه با شیر سویا [.]3

و رقیقشوندگی را تحت برش تعیین میکند؛ بنابراین درک
برهمکنشهای میکروسکوپی و ارتباط آن با رفتار ماکروسکوپی،
بخش مهمی از مشخصه و ترکیببندی کلویید است [.]2
رایکوس [ ،]3در مورد پایداری برخی از تعلیقها یافت که
بهطور مثال شیر میتواند با استفاده از گرما یا تغییر محیط
شیمیایی ناپایدار شود .قهوه همراه با شیر سویا میتواند تودههای
ضعیف تشکیل دهد ،درحالیکه قهوه همراه با شیر گاو پایدار
خوبی ایجاد میکند (شکل )2 .این پدیده را میتوان به تفاوت
در بار سطحی ذرات پروتئین در شیرهای مختلف توضیح داد.
شکل  3پتانسیل زتای این دو پروتئین شیر را بهعنوان تابعی از
 pHنشان میدهد.
 pHمحلول قهوه حدود  ۵-5/1است که برای شیر گاو و
شیر سویا ،پتانسیل زتا بهترتیب  -30 mVو  -15 mVمیدهد.
پتانسیل زتای پروتئینها در شیر سویا در محدودهی  pHقهوه
بهدلیل تأثیر بیشتر نیروی واندروالس ،میتواند منجر به تجمع
آنها شود درحالیکه برای پروتئینهای شیر گاو در همان pH
بهدلیل تأثیر بیشتر نیروی دوالیهای الکتریکی ،یکدیگر را دفع
میکنند [.]5،4

شکل  3پتانسیل زتا (الف) پروتئین شیر و (ب) پروتئین سویا و پکتین
سویا ،بهعنوان تابعی از.]4،5[ pH

حمیدرضا حیدری

اخیرا ً روشهای بسیاری برای مشخصهیابی ذرات کلوییدی از
جمله اندازهگیری ابعاد ،میزان کدری ،پتانسیل زتا و ترکیب این
روشهادر دسترس است .از سوی دیگر ،این روشها اغلب به
تعلیق رقیق نیاز دارند و ممکن است انعقاد را که به طور بالقوه
اتفاق میافتد ،نادیده بگیرند که باعث کاهش بازدهی فرایند در
تعلیقهای غلیظ میشود .با افزایش غلظت تعلیق ،این انعقاد
میتواند ناشی از افزایش برهمکنشهای بین ذرهای باشد که
توسط بسیاری از محققین گزارش شدهاست [ .]6،7همچنین
اوسوکی و همکارانش [ ،]8اثر غلظتهای باالتر ذرات جامد و
اختالط دو نوع از ذرات مختلف را بر تنش تسلیم برشی بررسی
کردند که شاخص خوبی از برهمکنشهای بین ذرهای برای
تشخیص نحوهی انعقاد و پراکنش آنها است .تحقیقات آنها
نشان داد که انعقاد ناهمگن ذرات ناهمسان بهدلیل برهمکنشهای
قویتر ذره در غلظت باالی جامد و  pHقلیایی ،بسیار بیشتر
است و بنابراین تنش تسلیم تعلیق را افزایش میدهد.
توجه روزافزون فرایندهای صنعتی به سامانههای ذرات
پیچیده از جمله تعلیقهای کلویید صنایع غذایی ،باعث ارائهی
ترکیببندیهای تازهای برای تهیهی مواد غذایی تشکیلشده
از اجزای مختلف شده تا مواد مغذی مورد نظر تأمین شود و
این چالشی در تعلیقهای غلیظ ایجاد میکند ،زیرا با توجه به
نتایج بهدستآمده میتوان گفت که برهمکنشهای بین ذره ای
بیشتر شده و بنابراین باید از تجمع ذرات اجتناب کرد [.]9
عالوهبر این ،بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی ،در حال
حاضر عالقهی فزایندهای به افزایش غلظت ذرات جامد برای
دستیابی به عملکرد فرایندی باالتر با مصرف آب کمتر دارند .از
این رو ،خواص و مشخصات دقیق پراکنش و انعقاد ذرات در
تعلیق غلیظ ،راه را برای رسیدن به چنین موفقیتی در بسیاری
از فرایندهای صنعتی هموار میسازد [ .]10این مقاله عمدت ًا دو
مسیر مهم را برای تجزیهوتحلیل مسائل باال با ارائهی پدیدههای
اساسی مختلف معرفی میکند که شامل مجموعهای از روشهای
علمی و مدلسازی است که برای ارتباط بین نیروهای  DLVOو
رئولوژی تعلیق ،مشخصهیابی و درک برهمکنشهای بین ذرهای
در تعلیق کلوییدی غلیظ بهکار میرود و در نتیجه اطالعات
مفیدی را در مورد رفتار تعلیق ذرات ارائه میدهد.
ـی
ـرای ارزیابـ
ـرد آن بـ
ـهی  DLVOو کاربـ
 2نظریـ
ســامانههای کلوییــدی
نظریهی مشهور  DLVOبرای توصیف برهمکنشهای بین ذرهای،
برابر پتانسیل واندروالس ()VVDWو پتانسیل دوالیهای الکتریکی
( )VEDLاست .اگر مقدار کل انرژی پتانسیل (مجموع پتانسیلهای

رئولوژی تعلیقهای کلوییدی غلیظ

واندروالس و دوالیهای الکتریکی یا  )VT =VVDW+VEDLباال و
مثبت باشد (معموالً )۱۵ kT ،ذرات یکدیگر را دفع میکنند .از
سوی دیگر ،اگر پتانسیل کل منفی باشد یا مقدار مثبت کوچکی
باشد ،ذرات یکدیگر را جذب میکنند (روابط  1و  .)2این
نظریه ای ساده است که میتواند انعقاد یا پراکندگی ذرات را
در بسیاری از سامانههای کلوییدی مختلف توضیح دهد [.]11
Aa
12H

()1

VVDW = -

ea x 2 ln éë 1 + exp ( -kH ) ùû

()2

2

= VEDL

æ 2z 2n e 2 ö÷1/2
÷ 0
k = ççç
÷
÷çè e0 ekT ÷ø

()3

که در آن  Aثابت هاماکر ) H، (Hamaker Constantفاصلهی
بین ذرات ε ،ثابت دیالکتریک محیط ε0 ،گذردهی فضای آزاد،
 ξپتانسیل زتا k ،طول معکوس دبای هاکل ()Debye-Huckel
در رابطهی 3استکه در آن  n0غلظت تعداد یونها z ،ظرفیت
یونی e ،بار اولیه T ،دمای مطلق و  kثابت بولتزمن است.
دامنهی نیروی واندروالس کوتاه [ ]12و منشأ آن،
برهمکنشهای دوقطبی آنی بین اتمها یا مولکولهای ذرات
همجوار است .ماهیت این برهمکنش بهدلیل همبستگی بین
دو قطب برای به حداقل رساندن انرژی آنها ،بهصورت جاذبه
است [ .]13نیروی واندروالس معموالً مستقل از شرایط تعلیق
مانند  pHو حضور مادهی فعالسطحی یا پلیمر بوده ،به اندازهی
ذرات و غلظت باالی الکترولیت بستگی دارد [.]14
نیروی دوالیهای الکتریکی ناشی از غلظت یون بین سطوح
ذرات هم جوار بهدلیل همپوشانی دوالیهای تشکیلشده در
اطراف سطح ذرات و در نتیجه افزایش فشار اُسمزی و انرژی
آزاد است pH .تعلیق میتواند پتانسیل زتا و درنتیجه نیروی
دوالیهای الکتریکی را تغییر دهد .این نیرو در سامانه ای با
ذرات همسان ،بهصورت دافعه است درحالیکه بسته به عالمت
و بزرگی بارهای سطحی ذرات میتواند در سامانه با ذرات
ناهمسان ،بهصورت دافعه یا جاذبه باشد [.]14
برای دو ذرهی همسان با شعاع  aو با فاصلهی  Hاز یکدیگر
که در آن  H<<aاست ،نیروی واندروالس ( )FVDWو نیروی
دوالیهای الکتریکی ()FEDLرا میتوان بهترتیب از روابط  4و 5
بهدست آورد [:]14
t

()4

AH
12H 2

FVDW = -
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()5

) 2pe0 ex 2 exp ( -kH
) 1 + exp ( -kH

= FEDL

که روابط اصلی مورد استفاده برای ارتباط بین نیروهای
 DLVOو تنش تسلیم تعلیق هستند [.]15-17
روشهای پایدارسازی ذرات کلوییدی را میتوان به سه دسته
تقسیم کرد []18:
 )۱تثبیت بار
 )۲پايداري در اثر نيروهاي تهيسازي توسط پلیمر
 )۳نیروی خارجی (مانند نیروهای مکانیکی و الکتریکی).
شکل  4نشاندهندهی سه نوع مختلف پایدارسازی ذرات
با استفاده از پلیمرها است .همان طور که میبینیم در شکل
(-4الف) با داشتن مقدار بهینه از غلظت کلویید آبی پلیمری،
برهمکنشی قوی و مناسب بین پلیمر و قطره بهوجود میآید و
سرانجام الیهای پلیمری در اطراف قطره برای پایداری فضایی
آن شکل میگیرد .مطابق شکل (-4ب) افزایش غلظت کلویید
آبی ،باعث تشکیل ژل در فاز آبی میشود و قطرات پوشیدهشده
توسط پلیمر در این شبکهی ژل پلیمری بیحرکت میمانند که
این منجر به افزایش پایداری و تشکیل ژل امولسیونی میشود،
اما از سوی دیگر کاهش غلظت کلویید آبی منجر به ناپایداری
قطرات امولسیونی توسط پلزنی پلیمرها میشود (شکل -4ج).
پایداری طوالنی مدت تعلیقهای کلوئیدی در صنایع غذایی
یکی از مهمترین خواص و چالشهایی است که باید بهدرستی
برای تهیهی محصوالت مطلوب مشخصهیابی و به کار گرفته
شود .نسبتهای پایداری را میتوان توسط رابطهی  6تعریف
کرد [:]19

شکل  5نسبت پایداری ( W) بهعنوان تابعی از غلظت  ۱:۱و ۲:۲
الکترولیتها [.]20

حالت پایدار محاسبه کرد (رابطه :]19[ )7
()7

ì ¥
ü-1
ï
ï
ï
ï
) B(h
8 ï
exp éë bV (h )dh ùû ï
í 2r ò
ý
2
ï
3bh ï
) ï 0 ( 2r + h
ï
ï
ï
î
þ

= k

که در آن  ηویسکوزیتهی محلول h ،فاصله بین سطوح ذرات،
(B(hتابع مقاومت هیدرودینامیکی تعریفشده در رابطهی  8و
( V(hکل انرژی پتانسیل تعریفشده توسط نظریهی DLVO
است [:]19
()8

æ h ö2
æh ö
6 çç ÷÷ + 13 çç ÷÷ + 2
çè r ÷ø
çè r ÷ø
æ h ö2
æh ö
÷÷ 6 çç ÷÷ + 4 çç
÷çè r ø
÷èç r ø

= ) B(h

شکل  5نسبت پایداری را بهصورت تابعی از غلظت و
نوع الکترولیت نشان میدهد .تقاطع بین منحنی و 1=W
( ،)0= log Wنشاندهندهی غلظت انعقاد بحرانی ()CCCاست
()6
W = k fast / k
درحالیکه پایینتر از آستانهی  ،1=Wانعقاد سریع بهدلیل سهم
بیشتر جاذبهی واندروالس رخ میدهد [.]20
که در آن  kfastسرعت تجمع سریع برای  KClغلیظ باالتر از
برای پایداری مؤثر ذرات کلوییدی پراکنده یا امولسیون ،چهار
 1 mol/Lو  pHدر محدودهی  6-11است .ثابت سرعت تجمع
معیار الزم است []21:
( )kدو ذرهی کلوییدی کروی را می توان با حل رابطهی نفوذ در
)1جذب قوی؛
)2پوشش کامل سطح؛
)3تشکیل الیهی پایدار ضخیم؛
)4تشکیل الیهی پایدار باردار.
هیچ هموپلیمری نمیتواند تمام این چهار معیار را داشته
شکل  4اثرات جذب کلویید آبی پلیمری بر پایداری قطرهی کروی باشد ،درحالیکه کوپلیمر قطعهای متشکل از مقدار کمی از
امولسیونی( :الف) سامانهی پایدارشدهی فضایی( ،ب) ژل امولسیونی و قطعات با خاصیت آبگریزی قوی و مقدار زیادی از قطعات با
خاصیت آبگریزی ضعیف دارای این چهار معیار است []21.
(ج) سامانه لختهشده توسط پلزنی پلیمرها [.]18
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شکل  6منحنیهای جریان و ریزساختار تعلیق لختهشده [.]23

شکل  7نمودار سرعت برشی-تنش برشی نشاندهندهی تنش تسلیم [.]24

عالوهبر معیارهای فوق ،حاللیت باالی زنجیر پایدار در محیط
و حاللپوشی قوی توسط مولکولهایش نیز اثرگذار هستند.
بهعبارت دیگر ،پارامتر برهمکنش فلوروی-هاگینز ( )χباید از
 2/1کوچکتر باشد [.]20

شکل منطبق میشود .حال وقتی اندازهی لخته کاهش یابد ،خط
جریان به سمت پایین منتقل میشود و خاصیت رقیق برشی
کاهش مییابد .همچنین مطابق شکل اندازهی لخته ثابت نیست
و با افزایش میزان سرعت برشی یا تنش برشی ،دوباره کاهش
مییابد .چون ویسکوزیته با اندازهی لخته کاهش مییابد ،پس
رفتار رقیق برشی دوتایی ( )Double Shear-thinningخواهیم
داشت .این رفتار به شدت رقیق برشی در لختهی ایجاد شده،
منجر به پدیدارشدن رفتار تیکسوتروپیک (رفتار رقیق برشی
وابسته به زمان) در سامانه میشود که دارای تنش تسلیمی است
که با کاهش سرعت برشی ،به آرامی کاهش مییابد .تنش تسلیم،
حداقل تنش الزم برای جریان یافتن مادهی ویسکواالستیک و
بیانگر تعامل برهمکنش بین ذرهای در تعلیق است.
شکل  7رفتار سرعت برشی و تنش برشی را برای مواد دارای
تنش تسلیم نشان میدهد [ .]23بسیاری از گزارشها نشان دادند
که تنش تسلیم بهعنوان اصلی برای طراحی استفاده میشود.
اگر اندازهگیریهای تنش برشی بر حسب سرعت برشی در
مقادیر پایین از سرعت برشی انجام شود ،آنگاه میتوان مقدار
تنش تسلیم را مشخص کرد .اگرچه مشکالتی در رسیدن به
چنین سرعتهای برشی پایین و لغزش همواره در هندسهی
استوانههای هممرکز وجود دارد؛ بنابراین اغلب مقادیر حاصل از
تنش برشی-سرعت برشی دارای خطاهای چشمگیری هستند.

 3رئولوژی سامانههایهای کلوییدی
رئولوژی تعلیق ،بیانگر برهمکنش میکروسکوپی بین ذرات در
یک تعلیق است و تغییر در رفتار ماکروسکوپی مانند افزایش
در ویسکوزیته یا تنش تسلیم بهدلیل همین برهمکنشهای
قوی ذرات است .تغییر در ویسکوزیته میتواند بر توانایی
فرایند تعلیق ذرات و در نتیجه بازدهی آن تأثیر بگذارد .هرچه
ویسکوزیته با رقیق کردن یک تعلیق کمتر شود ،توانایی
جابهجایی بیشتر خواهد شد و از سوی دیگر ،افزایش غلظت
ذره موجب افزایش برهمکنش ذرات و ویسکوزیته و در نتیجه
کاهش قابلیت جابهجایی ذرات و بازده فرایند میشود .عالوهبر
این ،از اصالحکنندهها میتوان برای حفظ عملکرد مناسب فرایند
در بسیاری از کاربردهای صنعتی از جمله معدنکاری و رنگرزی
استفاده کرد [.]22
هنگامیکه ذرات بهصورت همگن در تعلیق پراکنده میشوند
حتی در نرخ برش پایین ،تنش برشی کمتری را از خود نشان
میدهد که کنترل آسان آن را تضمین میکند .از سوی دیگر
هنگامیکه تعلیق از تجمع ذرات تشکیل میشود ،تنش برشی
افزایش مییابد و در نتیجه کنترل آن میتواند مشکلساز باشد؛
مانند مصرف انرژی باالتر برای اختالط .شکل  6این تجمع را
برحسب تغییر تنش برشی بهعنوان تابعی از زمان اعمال نیروی
برشی نمایش میدهد .مطابق شکل اگر ما فرض کنیم که در
هر لخته ذرات بهطور دائم به هم چسبیدهاند ،آنگاه منحنی
جریان مانند اندازه و ثبات لخته بر خطوط نشان دادهشده در

 1-3اصول مهم در تعیین تنش تسلیم

اصول مهم ،اطالعات منحصربهفرد و مفیدی که محقق میتواند از
منحنیهای تنش تسلیم استخراج کند(مانند منحنی تنش تسلیم
برحسب مربع پتانسیل زتا و غیره) ،به شرح زیر مورد بحث
قرار خواهند گرفت .عالوه بر این ،نقاط قوت و ویژگیهای
منحصربهفرد اندازهگیری رئولوژیکی معرفی خواهند شد.

سال ششم ،شماره  ،3شماره پیاپی  ،23پاییز 1400
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زمان (شکل -9ب) و رابطهی  9بهدست آورد [:]24
()9

p 3 æç l
1ö
d ç + ÷÷ t
2 çè d 3 ø÷÷ y

= Tm

که در آن  Tmمقدار گشتاور بیشینه برای نمونهی تسلیمشده،
 dقطر پره و  iارتفاع آن است .این رابطه زمانی صادق است که
حداقل اثرات انتهایی با مقدار بزرگی از ( )l/dوجود داشته باشد.
شکل ( 8الف) هندسهی کوئت و (ب ) هندسهی پره [.]24

شکل (-8الف) هندسهی کوئت (جریان آرام بین دو صفحهی
موازی که یکی ثابت و دیگری محرک است) متشکل از باب
(بخش متحرک داخلی ) و فنجان (بخش ثابت خارجی ) را نشان
میدهد .در فاصلهی بین این دو بخش ،تعلیقی بهعنوان نمونه
قرار دارد و شکل (-8ب) هندسهی پره با چهار صفحه را نشان
میدهد که وارد نمونهای درون ظرف میشود.
با استفاده از هر دو هندسه ،ابتدا میتوان تنش برشی را بهعنوان
تابعی از سرعت برش ترسیم کرد .سپس این داده برونیابیشده
از ناحیهی خطی در سرعتهای برشی باال به محور که تنش
تسلیم بینگهام نامیده میشود ،میتواند با دیگر پارامترها تطبیق
داده شود [ .]24شکل  9نشان میدهد که استفاده از هندسههای
مختلف میتواند نتایج اندازهگیری رئولوژیکی متفاوتی داشته
باشد؛ بهویژه در ناحیهی سرعت برش پایین که برای تنش تسلیم
مهم است .درحالیکه در نرخ برش باالتر بدون در نظر گرفتن
هندس ه اندازهگیری ،میتوان به نتایج مشابهی دست یافت [.]24
از طرف دیگر همانطور که در شکل (-9الف) نشانداده
شدهاست ،هندسههای مختلف میتوانند انحراف زیادی را در
مقادیر تنش تسلیم ایجاد کنند و بهطور خالصه در هندسهی
پره ،تنش تسلیم را میتوان با استفاده از نمودار گشتاور برحسب

ـق
ـوژی تعلیـ
ـی در زمینـهی رئولـ
ـا و تحقیقاتـ
 2-3چالشهـ
ســامانههای کلوییــدی

برای ارزیابی قابلیت اجرایی نظریهی  DLVOدر سامانهی تعلیق
ذرات غلیظ ،سنجشهای رئولوژیکی میتوانند منجر به تعیین
نمودار تنش تسلیم برشی ( )τyبرحسب مربع پتانسیل زتا ()ξ2
شود .اگر برهمکنشهای  ،DLVOبرهمکنش غالب بین ذرات
باشد ،باید ارتباط خطی بین این دو مقدار که در زیر آمدهاست.
(رابطهی  ،)10وجود داشته باشد که نمودارهای آن در شکل
(-10الف) نشان داده شدهاند [.]25
()10

ty = ty ( max ) - k x 2

که در آن  tyتنش تسلیم برشی τ y(max ( ،حداکثر مقدار تنش
تسلیم برشی در نقطهی ایزوالکتریک (به pHی گفته میشود
که در آن ذرهی مورد نظر بار الکتریکی سطحی خالصی نداشته
باشد یا  IEP) و  kنیز ثابت است .همانطور که در شکلهای
(-10ب) و (-10ج) نشان دادهشده ،این ارتباط را میتوان
بهصورت مشارکت قویتر نیروی واندروالس بر ضعیفترین

شکل  10رابطهی بین تنش تسلیم برشی و برهمکنشهای الکترواستاتیک
شکل ( 9الف) منحنی جریان برای نمونهی خمیری اندازهگیریشده با
هندسههای مختلف برای تعیین تنش تسلیم و (ب) نمودار گشتاور بر
حسب زمان برای هندسهی پره [.]24

66

فصلنامه علمي ــ پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

با پتانسیل زتا برای تعلیق ذرات معدنی باردار همگن( :الف)تنش تسلیم

برشی برحسب مربع پتانسیل زتای( ،ب ) تنش تسلیم برشی برحسب  pHو
(ج) پتانسیل زتا برحسب .]12[ pH

حمیدرضا حیدری

رئولوژی تعلیقهای کلوییدی غلیظ

دافعهی الکترواستاتیک در IEPه ( )ξ=0بیان کرد .لیونگ و اونج
[ ،]16نیز ادعا کردند که مقدار تقاطع بین خط برونیابی شده و
محور  ،ξ2نشاندهنده مربع پتانسیل زتای بحرانی ( )ξ2cاست که
بعد از این نقطه با افزایش میزان  ،pHتنش تسلیم روند کاهشی
داشته و مقدار پتانسیل زتا منفی میشود.
مطابق رابطهی  ،11تنش تسلیم متناسب با عکس مربع پتانسیل
زتا است .براساس مدلی که در اصل توسط کاپور و همکاران
[ ]26توسعه داده شد ،اسکالس و همکاران [ ]27و جانسون و
همکاران [ ]14تنش تسلیم تعلیق ( )τyرا با نیروهای DLVO
ترکیب کردند و رابطهی زیر را بهدست آوردند:
()11

é A
2pe0 ek x 2 exp ( -kH ) ùú
 ty = Kstruc êê Hú
2
1 + exp ( -kH ) ú
ëê 12H
û

که مربع عبارتهای داخل براکت نشاندهندهی میزان نیروهای
واندروالس و دوالیهای الکتریکی است Kstruc .مربوط به ساختار
شبکه است که به اندازهی ذره ،کسر حجمی ذره و متوسط
عدد کئوردینانسیون بستگی دارد؛ بنابراین ضعیفترین دافعهی
الکترواستاتیک در  ،IEPمنجر به بیشترین مقدار  τyمیشود.
همچنین اسکالس و همکاران [ ،]27تنش تسلیم نرمالشده
( )τNرا با فرض اینکه تمام مؤلفههای ساختاری در کسر حجمی
دادهشده (به جزء نیرو) ثابت هستند ،پیشنهاد کردند (رابطهی
 .)12مدل آنها برای سامانهی تعلیق ذره ساده بدون در نظر
گرفتن هیچ افزودنی ،توسعه یافته و مقدار  Hبهعنوان فاصلهی
متوسط بین ذرات در نظر گرفته شدهاست:
()12

÷æ 24pe ex 2H 2 ö
0
÷÷
= 1 - ççç
) ty ( max
÷èç A ( 1 + exp ( kH ) ) ÷ø
ty

= tN

این مدل بهخوبی نتایج تجربی آنها را برای تعلیق ذرات زیر
میکرونی آلومینا پیشبینی کرد و همان روند را در شکل  10برای
( τy(maxبهدست آمده در  IEPنشان داد.
هاربور و همکارانش [ ،]28رابطهی  12را اصالح کردند و با
فرض اینکه فاصلهی کاری مؤثر برای برهمکنش واندروالسی
( )HAمتفاوت از برهمکنش دوالیهای الکتریکی ( )HRاست ،به
رابطهی  13رسیدند:
()13

æ
÷ö
24pe0 ex 2H A2
ç
÷÷
= 1 - çç
÷
ç
2
) ty ( max
÷÷çè A ( 1 + exp ( kH R ) ) ø
ty

خوبی بهدست آوردند ،اما انحراف از مقادیر محاسبهشده نیز
مشاهده شد .به عبارت دیگر ،برخی از دادهها ،خطیبودن بین
تنش نرمالشده و مربع پتانسیل زتا را تأیید نکردند .بهعالوه
مقادیر  HAو  HA = 1/4-2/4 nm( HRو  ) HR=1/9-7/0 nmدر
مقایسه با اندازهی ذرات (کمتر از  1-2درصد از اندازهی ذرات
 ،)D50 = 300 nmبسیار کم است.
ه

 4تعلیق ذرات باردار غیرکروی (صفحهای)
 1-4توزیع اندازهی ذرات

در تعلیقهای کلوییدی واقعی ،باید خواص فیزیکی شامل توزیع
اندازهی ذرات وجود داشته باشد که معموالً به آن چندتوزیعی
گفته میشود و تأثیر آن بر خواص پراکنش ذرات کروی را
میتوان به شکل زیر توصیف کرد که توزیع شولتز نامیده
میشود [:]29
()14

é -( z + 1) s ù
æ 1 + z ÷ö1+z 2
1
ú
÷ s exp êê
çç
÷
ú
ç
÷
G ( z + 1) è s ø
s
êë
úû

= ) f (s

که در آن  σقطر متوسط است ،درحالیکه درجهی چندتوزیعی
بهعنوان انحراف معیار ( )z+1) (-1/2بیان میشود و  ∞=Zمربوط
به سامانهی تک توزیعی است .سامانهی تک توزیعی دارای ذرات
هماندازه و در نتیجه بار سطحی همسانی است و این منجر به
افزایش میزان پایداری میشود .همچنین با افزایش چندتوزیعی
سامانه ،خاصیت رقیقبرشی در میزان کمتری از سرعت برشی
اتفاق میافتد [.]29
شکل  11نشان میدهد که افزایش چندتوزیعی ذره بهدلیل
کاهش اتالف انرژی ،باعث کاهش انرژی برهمکنش میشود.
برای ذرات تک توزیع حتی با غلظت باالتر ،قله قابلتوجهی

= tN

براساس این رابطهی اصالحشده ،آنها همچنین دادههای
تجربی خود را با تغییر  HAو  HRتطابق دادند .اگرچه تطابق

شکل  11اثر چندتوزیعی روی انرژی برهمکنش برحسب فاصلهی جدایش
سطح به سطح [.]29
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شکل  12منحنیهای پتانسیل زتای لبه و وجه ذرهی خاک رس برحسب
 pHمحلول .خطوط روی ذرات نشاندهندهی نوع بار (منفی یا مثبت)
است که در زیر و باالی  IEPروی لبه و وجه حمل میشود [.]12

وجود دارد که نشاندهندهی برهمکنش ذره در سامانه است.
تحقیقات اوتسوکی [ ]12نشان داد که اختالفهایی در تنش
تسلیم و نیروهای  DLVOدر سامانههای تعلیق ذرات همسان
کروی و غیرکروی وجود دارد .شکل ( )12نشان میدهد که
ناهمگونی بار پتانسیل میتواند بین وجه و لبهی ذرهی خاک
رس در  pHقلیایی قرار بگیرد که تعیین جدایش این بار سطحی
میتواند عمل چالش برانگیزی برای ارائهی مدلی که بیانکنندهی
رفتار تعلیقهای مختلف ذرات خاک رس است ،محسوب شود.
مطابق شکل هنگامیکه وجه ذرهی خاک رس دارای بار منفی
باشد ،بار الکتریکی لبهی آن در زیر و باالی  IEPبهترتیب منفی
و مثبت میشود .بر اساس مفهوم پتانسیل زتای وجه و لبهی
ذرهی خاک رس ،میتون فرض کرد که در زیر  ،IEPنیروی
جاذبه وجه-لبه و در باالی  IEPنیروی دافعه لبه-لبه وجود دارد
[ .]12یان و همکارانش [ ،]30اختالف بین  IEPتعلیق ذرهی
تالک را که توسط اندازهگیری پتانسیل زتای تعلیق بالک و pH
تعیین شد ،گزارش کردند و بیشترین مقدار تنش تسلیم را نشان
دادند که متفاوت از سامانههای تعلیق ذرات کروی بود و این
به دلیل اختالف بار در سطوح ذره و بهوجود آمدن نیروهای
کلوییدی متفاوت است.
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 5نتیجهگیری
اغلب محصوالت مصرفی ما از ذرات کلوییدی شامل تعلیق،
امولسیون و غیره تشکیل شدهاند که این مقاله به بیان پایداری
و انعقاد ،نیروها ،برهمکنش میکروسکوپی ذرات و رفتار
ماکروسکوپی تعلیقها پرداخته است .در ادامه ،نظریهی DLVO
برای ارزیابی برهمکنش بین ذرهای در سامانههای کلوییدی و
پایداری آنها معرفی شد که از مجموع پتانسیلهای واندروالس
(جاذبه) و دوالیهای الکتریکی (دافعه) بهدست میآید .عوامل
مختلفی از جمله بار سطحی ذرات ،پتانسیل زتا pH ،محیط
و غیره میتوانند بر پایداری یا انعقاد تعلیق اثرگذار باشند که
این به نیروی واندروالس و دوالیهای الکتریکی بستگی دارد
و نتایج تحقیقات نشان داد که افزایش غلظت تعلیق بهدلیل
افزایش برهمکنشهای بین ذرهای ،باعث افزایش انعقاد میشود.
ذرات کلوییدی بهطورکلی به سه روش تثبیت بار ،اثر نیروهای
تهیسازی توسط پلیمر و نیروی خارجی میتوانند پایدار شوند
که در روش دوم بسته به غلظت محیط کلوییدی ،میتوانند
پایدار یا منعقد شوند .هنگامیکه تعلیق از تجمع ذرات تشکیل
شود ،تنش برشی بهشدت افزایش مییابد و ماده میتواند رفتار
تیکسوتروپیک از خود نشان دهد که دارای تنش تسلیم است.
نتایج نشان داد که مقدار این تنش تسلیم برای هندسههای
مختلف ،در سرعتهای برشی پایین نتایج غیرمشابه و در
سرعتهای برشی باال نتایج مشابهی خواهد داشت .با استفاده
از سنجشهای رئولوژیکی در سامانهی تعلیق ذرات غلیظ و به
شرط غالببودن برهمکنشهای  DLVOمیتوان نشان داد که
منفیشدن پتانسیل زتا باعث کاهش تنش تسلیم سامانه میشود.
سامانهی تک توزیع دارای ذرات هماندازه و در نتیجه بار سطحی
همسانی است و این منجر به افزایش میزان پایداری میشود و
خاصیت رقیقبرشی در میزان بیشتری از سرعت برشی اتفاق
میافتد .ذرات غیرکروی بهدلیل داشتن اختالف بار روی سطوح
خود ،میتوانند تنش تسلیم و نیروهای کلوییدی متفاوتی نسبت
به ذرات کروی داشته باشند.

حمیدرضا حیدری

رئولوژی تعلیقهای کلوییدی غلیظ
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