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روشی جدید برای اصالح سلولز در محیط آبی با استفاده از شیمی آلکوکسی سیالن

فرشته فدوي

4 ،1

علی عبدالخانی
یحیی همزه

چکیده

واژگان کلیدي :اصالح سلولز ،شیمی سطح سلولز ،میکروکریستالین سلولز ،شییمی
آلکوکسی سیالن-3 ،مرکپتوپروپیل تری متوکسی سیالن.

مقدمه
مواد بر پايه پلیساكاريدها ،بهويژه سلولز ،به دلیل
فراوانی طبیعی و برخورداری از ويژگیهای ذاتی همانند
زيستتخريبپذيری ،تجديد پذير بودن ،زيست سازگار
بودن و دارا بودن برخی ويژگیهای ساختاری منحصربهفرد
و كايرال بودن ،بسیار موردتوجه میباشند [ .]2 ,1سلولز

3

هوبرت هتگر

اصالح سطح پلیمر سلولز در زمینه شیمی ترکیبات تجدید پذیر دارای نقشی بسیار
مهم و اساسی است .در این تحقیق ،میکروکریستالین سلولز (آویسل) با استفاده از
یک ترکیب آلکوکسی سیالن تحت شرایط مالیم ،در دمای محیط ،در آب و با
استفاده از مقادیر کاتالیزوری هیدروکسید سدیم تحت تیمار قرار گرفت-3( .
مرکپتوپروپیل)-تری متوکسی سیالن در سه غلظت 535 ،1074 ،1614 µmol/mL
(به ترتیب معادل با  100 ،200 ،300 µLسیالن) بر روی سلولز پیوندزنی شد و
29
ساختار سلولز اصالحشده با استفاده از طیفسنجی  13C NMR ،FTIRو Si
 NMRجامد مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .افزایش غلظت آلکوکسی سیالن از
 535 µmol/mLبه  1074 µmol/mLسبب افزایش میزان تشکیل پلهای
سیلوکسان بین مولکولهای سیالن با کربنهای سلولز شده است درحالیکه با
افزایش سیالن به مقدار بیشتر و از  1074 µmol/mLبه  ،1614 µmol/mLنسبت
میزان پلهای سیلوکسان تشکیلشده بین مولکولهای سیالن با یکدیگر در مقایسه
با نسبت این پلها با اتمهای کربن سلولز ،افزایش یافت ،بهنحویکه درصد آن از 34
درصد در میزان سیالن  200 µLبه  66درصد در میزان سیالن  300 µLافزایش
یافت.
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بهعنوان يک ماده طبیعی در زمینههايی همانند تولید
كامپوزيتها ،منسوجات و .پركاربرد است و عالوه بر اين در
مواردی همانند ساخت اعضای مصنوعی ،تجهیزات
پزشکی ،مواد ايمپلنت 1،داربست مهندسی بافت2،
Implant
Tissue engineering scaffold
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تجهیزاتی كه در ارتباط و تماس مستقیم با خون هستند و
ساير موارد مشابه بهطور گستردهای مورداستفاده قرار می-
گیرد .همچنین ،در نیمقرن اخیر ،سلولز بهعنوان يک ماده
غشايی كارآمد در جداسازی بیولوژيک1و تصفیه خون2نیز
مورداستفاده قرار گرفته است [ .]3از موارد مهم ديگر
كاربرد سلولز میتوان به استفاده از سلولز در بستهبندیها
و كامپوزيتهايی اشاره كرد كه زيست سازگاری بیشتر و
خاصیت تقويتكنندگی ،هدف اصلی بهكارگیری اين پلیمر
در اين قبیل كاربردهاست []4؛ اما اين الیاف طبیعی علی-
رغم برخورداری از مزايای فوقالذكر دارای يک سری
معايب نظیر آبدوستی زياد ،واكنشپذيری پايین ،احتمال
حمله آفات و پوسیدگی نیز میباشند كه كاربرد آنها را با
موانع و مشکالتی مواجه میسازد .بهعنوانمثال در استفاده
از اين الیاف در ساخت كامپوزيتها ،طبیعت آبدوست
سلولز و قطبیت فراوان آن ،سازگاری اين الیاف با ماتريس-
های پلیمری كه عمدتا آبگريز و غیر قطبی هستند را
محدود میسازد [ .]4در كاربردهايی همانند تصفیه خون
نیز احتمال آلوده شدن سلولز توسط عوامل بیولوژيک از
معايبی است كه همواره برطرف نمودن آن مطلوب بوده
است [.]3
بنابراين در بسیاری از اين موارد اصالح ويژگیهای
سطحی سلولز همواره مطلوب و مدنظر بوده است .بسته به
هدف اصالح ،روشهای ويژهای تاكنون برای اصالح سطح
سلولز مورداستفاده قرارگرفتهاند .اعمال تیمار اصالحی
مناسب و استفاده مؤثر از پلیمرهای سلولزی میتواند
میزان استفاده از منابع وابسته به سوختهای فسیلی را به
میزان فراوانی كاهش دهد .با توجه به ماهیت گروههای
عاملی سلولز ،در گذشته استری كردن و اتری كردن سلولز
از مهمترين روشهای اصالح سطح سلولز به شمار می-
رفتند ضمن آنکه برخی واكنشهای جانشینی هسته-
دوستی همگن هم تا حدی مورداستفاده قرار میگرفتهاند
[]5؛ اما به دلیل محدوديت اين روشها (همانند نیاز به
شرايط واكنشی شديد ،لزوم محافظت در مقابل اكسیژن و
استفاده از حاللهای آلی) كه هم به لحاظ اقتصادی و هم
به لحاظ زيستمحیطی مشکلساز هستند و نیز پايین

بودن سطح واكنشپذيری سلولز ،تالشهای صورت گرفته
بهمنظور از میان برداشتن اين موانع ،به توسعه مفهومی
نوين به نام شیمی كلیک 3منتهی شده است كه واكنش-
هايی ساده و نیز گزيننده میباشند و در اصالح سلولز
بهصورت ناهمگن و بدون نیاز به حل كردن آن ،بسیار
موردتوجه میباشند .اين واكنشها ساده هستند ،نیازی به
محافظت در مقابل اكسیژن ندارند ،فقط نیازمند مقادير
استوكیومتری از مواد اولیه میباشند ،در دمای محیط قابل
انجام میباشند و ضمن آنکه فرآورده جانبی هم تولید
نمیكنند [ .]7 ,6انواع متعددی از واكنشهای كلیک
موجود میباشند [ ]8كه واكنش حلقهزايی  1,3-dipolarيا
واكنش  Huisgen4بین گروههای آزيد و آلکین پايانهای
[ ]9-19 ,6 ,5 ,1و واكنش تیول-ان ]20-23[ 5ازجمله
پركاربردترين واكنشهای كلیک مورداستفاده در اصالح
سلولز در منابع میباشند .اين روش بهويژه برای واردكردن
گروهها و تركیبات با حجم مولکولی باال بسیار مطلوب
است و با استفاده از اين واكنشها امکان وارد نمودن
گروههای عاملی جديد و سنتز تركیباتی كه با استفاده از
روشهای سنتزی كالسیک قابل تهیه نمیباشند ،فراهم
میشود []24؛ اما برای انجام اين واكنشها الزم است ابتدا
گروههای عاملی الزم برای انجام واكنش كلیک بر روی
سطح سلولز وارد شوند .بهعبارتديگر گروه آزيد يا آلکین
بهمنظور انجام واكنش  Huisgenو گروه تیول و گروه آلکن
برای انجام واكنش تیول-ان بر روی سلولز وارد میشوند.
تاكنون شیمی كلیک در اصالح سلولز عمدتا بر پايه
واكنشهای همگن و فعالسازی گروه  C6-OHبهعنوان
توسیالت 6و با استفاده از توسیل كلريد در پیريدين يا در
محیط آبی قلیايی و سپس جانشینی هستهدوستی گروه
توسیل با گروه آزيد در حالل آپروتیک قطبی دی متیل
فرمامید ( ) DMFو در دمای باال و يا اتری كردن سلولز از
طريق واكنش ويلیامسون با پروپارژيل برمید بوده است
[ .]19 ,18 ,11طی سالهای اخیر شیمی تركیبات
آلکوكسی سیالن 7در اصالح سطح سلولز مورد استقبال
زيادی قرار گرفته است .با اين روش گروههای عاملی
3

Click chemistry
Meldal-Sharpless 1,3-dipolar cycloaddition
5 Thiol-ene click reaction
6 Tosylate
7 Alkoxysilane chemistry
4

Bio-separation
Blood purification

1
2
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مختلف ازجمله مركاپتان ،آمین ،آزيد و .را میتوان بر روی
سطح سلولز وارد نمود [ .]25عامل دار كردن سلولز توسط
سیالن شامل مراحل هیدرولیز ،كندانس شدن و سپس
تشکیل پیوند است [ .]2بهعنوانمثال Pan Wang ،و
همکاران ( ]3[ )2015از پلی كندانس شدن آلکوكسی
سیالن برای اتصال زوئیترآيون 1بر روی سطح غشاهای
سلولزی و بهبود ويژگیهای ضد قارچی و نیز زيست
سازگاری اين غشاها؛  Teeو همکاران ( ]4[ )2013از
طريق اتصال -3آمینوپروپیلتری اتوكسی سیالن بر روی
الیاف كنف در اصالح خواص آبدوستی سلولز و افزايش
سازگاری آن با پلیمرهای آبگريز؛ Wangو همکاران
( ]26[ )2015از شیمی تركیبات سیالن و واكنش
كندانس شدن بین گروههای هیدروكسیل سلولز و
مولکولهای (-3-Nتریمتوكسیسیلیل) پروپیل [آنیلین2
( )TMSPAبرای وارد نمودن مستقیم ،يکنواخت و پايدار
پلی آنیلین بر روی سطح الیاف كتان؛  Thakurو همکاران
( ]2[ )2014از سیالن دار كردن الیاف Eulaliopsis
 binataتوسط وينیل تری اتوكسی سیالن 3برای كاهش
خاصیت آبدوستی سلولز و اصالح خواص فیزيکوشیمیايی
همانند مقاومت شیمیايی الیاف ،استفاده نمودند.
عالوه بر موارد ذكرشده درزمینه اصالح سطح سلولز از
طريق شیمی آلکوكسی سیالن ،اين روش برای واردكردن
گروههای عاملی مختلف بر روی سطح سلولز بهمنظور
آمادهسازی آن برای انجام واكنشهای كلیک نیز موردتوجه
بوده است.
اما در اكثر اين منابع ،سیالن دار كردن سلولز در
حاللهای آلی و نیز با استفاده از يک مرحله حرارت دهی
و يا اصطالحا يک مرحله گیرايی4بهمنظور تکمیل كندانس
شدن و اتصال كوواالنسی سیالنولها بر روی سلولز همراه
بوده است؛ اما عیب عمده اين روش ،كاهش دسترس-
پذيری سلولز در اثر مرحله خشکكردن است [ .]27در
اين تحقیق هدف استفاده از يک روش سريع ،در دمای
محیط و بدون نیاز به مرحله حرارت دهی و خشکكردن،
در آب و با استفاده از مقادير كاتالیزوری هیدروكسید
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سديم (هیدروكسید سديم دارای نقش كاتالیزوری در
هیدرولیز سیالن و تشکیل گروههای سیالنول واكنشپذير
است) برای واردكردن يک تركیب مركپتوسیالن بر روی
سلولز است .تركیبات سیالن برای واردكردن گروههای
عاملی مختلف بر روی سلولز و آمادهسازی سلولز برای
انجام اصالحات و واكنشهای ديگری همانند واكنشهای
كلیک متداول و مورد كاربرد هستند .در اين تحقیق عامل
سیالنداركننده مركپتوپروپیل تری متوكسی سیالن
( )MPTMSبرای عامل دار كردن آويسل مورداستفاده قرار
گرفت .با اين روش گروههای مركپتو بر روی سطح سلولز
وارد شدند .اين گروهها میتوانند برای اصالح سطح سلولز
توسط تركیباتی كه دارای گروه آلکن هستند از طريق
واكنش كلیک تیول-ان مورداستفاده قرار گیرند.

مواد و روشها
سلولز5

الیاف سلولز مورداستفاده ،میکروكريستالین
( )MCCبانام تجاری آويسل ،با متوسط طول حدود µm
 50و (-3مركپتوپروپیل) تری متوكسی سیالن6
( )MPTMSاز شركت سیگما تهیه شدند .ساختار
1
شیمیايی و جابجايی شیمیايی7مربوط به طیف H NMR
و  13C NMRمربوط به  MPTMSبه ترتیب در شکل  1و
جدول  1آورده شدهاند .ساير واكنشگرها و حاللهای
مورداستفاده از فرآوردههای شیمیايی موجود در سطح
تجاری و با خلوص باال بودهاند .طیفهای  13C NMRو
 29Si NMRحالتجامد با استفاده از دستگاه Bruker
 ،Rheinstetten( Avance III HDآلمان) و با فركانس
رزونانس  13Cدر  100/68 MHzو  29Siدر 79/53 MHz
ثبت شدند .طیفهای  13C NMRو  1H NMRمحلول با
استفاده از دستگاه Bruker Avance II 400

1

Zwitterions
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]aniline
3 Vinyltrimethoxysilane
4 Curing
2

5

Microcrystalline cellulose, MCC, Avicel
6 (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
7 Chemical shift
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( ،Rheinstettenآلمان) با فركانس  1Hدر 400/13 MHzو
فركانس  13Cدر  100/62 MHzو با حل كردن MPTMS
در حالل متانول دوتريومدار شده ،MeOD ،ثبت شدند.

طیفسنج  ،Waltham( PerkinElmer FTIRماساچوست،
ايالت متحده آمريکا) برای ثبت طیفهای FTIR
مورداستفاده قرار گرفت.

CH3
 Si O
CH3





HS

O O
CH3

شکل  -1ساختار شیمیایی مرکپتوپروپیل تری متوکسی سیالن.
جدول  -1جابجایی شیمیایی اتمهای کربن و هیدروژن مرکپتوپروپیلتریمتوکسی سیالن ( )MPTMSدر  1H NMRو .13C NMR
نوع كربن و هیدروژن

α CH2

β CH2

γ CH2

O-CH3

جابجايی شیمیايی در
NMR

()ppm

نوع NMR
NMR

1H

0/67

1/69

2/51

3/58

NMR

13C

7/36

26/31

27/26

49/67

سنتز آویسل حاوی گروههای مرکپتوسیالن
تیمار آويسل ( 1/2 mmol ،200 mgواحد
انیدروگلوكوز ))AGU( ،توسط  MPTMSبر طبق روش
 Hetteggerو همکاران [ ]25در سه میزان سیالن µL
( 100 ،200 ،300به ترتیب معادل با ،1614 µmol
 )535 ،1074در  25 mLآب بهعنوان حالل و مقدار كمی
از محلول هیدروكسید سديم  0/5موالر ( )440 µLو با هم
زدن در دمای محیط به مدت  5ساعت انجام شد .پس از

اتمام زمان واكنش ،بهمنظور حذف سیالن واكنش نداده،
سلولز به ترتیب توسط حاللهای آب ،اتانول ،استون و آب
در دور  3000 RPMو به مدت  15دقیقه سانتريفیوژ شد
و سپس بهمنظور انجام آنالیز ساختاری توسط  FTIRو
 NMRبه روش انجمادی خشک گرديد .طولموجهای
جذب مربوط به طیف  FTIRو فركانس رزونانس اتمهای
29
كربن و سیلیسیوم در طیف  13C NMRو Si NMR
آويسل اصالحشده به شرح زير میباشند:

 ،CP/TOSS ،100/68 MHz( 13C NMRواكشیده شده در آب)91/63 – 87/4 ،)AGU-C1( 110/61 – 101/29 = δ :
( γ-CH2( 30/02 – 25/19 ،)AGU-C6( 66/31 – 62/78 ،)AGU-C2+C3+C5( 79/52 – 66/68 ،)AGU-C4و ،)β-CH2
.ppm )α-CH2( 13/83 – 10/11
 ،CP/TOSS 79/53 MHz( 29Si NMRواكشیده شده در آب) -52/36 = δ :تا  -60/61و  -73/10تا .ppm -62/96
.cm-1 603 ،690 ،799 ،1028 ،1103 ،1241 ،1312 ،1341 ،1428 ،)SH( 2546 ،)C-H( 2929 ،)OH( ν: 3338 :FTIR

نتایج و بحث
عامل سیالنداركننده مركپتوپروپیل تری متوكسی
سیالن ( )MPTMSبرای اصالح سلولز و وارد نمودن گروه-
های تیول بر روی سطح سلولز مورداستفاده قرار گرفت.

مركپتوپروپیل تری متوكسی سیالن شامل سه گروه
آلکوكسی سیالن است كه بهعنوان گروه واكنشدهنده
عمل كرده و به سطح سلولز متصل میشوند .مکانیسم
دقیق اتصال شیمیايی مركپتوپروپیل تری متوكسی سیالن
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بر روی سطح سلولز شامل سه مرحله است كه اين سه
مرحله در مورد همه واكنشهای اصالح شیمیايی توسط
آلکوكسی سیالن صدق میكنند .در مرحله نخست ،گروه-
های آلکوكسی در سیالن در حضور آب هیدرولیز میشوند
تا گروههای سیالنول واكنشپذير حاصل شوند .در مرحله
دوم ،گروههای سیالنول میتوانند با گروههای هیدوركسیل
موجود در سطح سلولز واكنش داده و بدين طريق
پیوندهای هیدروژنی چندتايی تشکیل میشوند .در مرحله
سوم مولکولهايی كه به طريق فیزيکی بر روی سطح

Cellulose

هيدروليز

تشکيل پيوند هيدروژني با سلولز

OH
HO

سلولز جذبشده بودند از طريق خودكندانس شدن،
الیگومرهای سیلوكسان را تشکیل داده و از طريق اتصال
كوواالنسی بر روی سطح سلولز متصل میشوند .مرحله
كندانس شدن عمدتا با تیمار حرارتی اتفاق میافتد و
اصطالحا گیرايی» نامیده میشود (شکل ]18 ,4[ )2؛ اما
اعمال تیمار حرارتی سبب استخوانی شدن سلولز میشود
و به همین دلیل در اين تحقیق واكنش سیالن دار كردن
بدون حرارت دهی و در دمای محیط موردبررسی قرار
گرفته است.

HO
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Si OH
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+
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تشکيل پيوند کوواالنسي

HO
HS

HO

خودکندانس شدن سيالنول ها

شکل  -2مکانیسم اتصال آلکوکسی سیالن بر روی سلولز.
شناسایی ساختار آویسل – SH

طیف  FTIRآويسل در شکل  3نشان داده شده است.
عالوه بر باندهای جذب متعلق به سلولز در محدوده cm-1
( 3350ارتعاش گروههای ( 2900 ،)OHارتعاش مربوط به
گروههای  CHو  )CH2و ( 1050 cm-1محدوده ارتعاش
مربوط به پیوندهای گلیکوزيدی  ،)C-O-Cطیف
بهدستآمده از آويسل پیوندزنی شده با مركپتوسیالن
دارای يک باند جذب در محدوده  2546 cm-1است كه
مربوط به گروه  SHمتصل به سلولز است .اين نتايج با
نتايج بهدستآمده توسط  Huangو همکاران ()2014
[ ]20در استفاده از مركپتوسیالن در اصالح فیلمهای

نانوكريستال سلولز مطابقت دارند .طیف جذب مربوط به
گروه تیول در سلولز اصالحشده و نیز در مركپتوپروپیل در
شکل  4با بزرگنمايی بیشتری نشان داده شده است .به
دلیل قوی بودن شدت پیک مربوط به پیوند گلیکوزيدی
 C-O-Cدر محدوده  ،1050 cm-1استخراج سیگنالهای
مربوط به پلهای سیلوكسان  Si-O-Siيا  Si-O-كه به
ترتیب در محدوده  1135 cm-1و  1150 cm-1دارای جذب
میباشند ،دشوار است .پلهای  Si-O-Siو  Si-Oبه ترتیب
در اثر كندانس گروههای سیالنول با ساير گروههای
سیالنول و يا با گروههای هیدروكسیل سطح سلولز ايجاد
میشوند [.]28 ,18

روشی جديد برای اصالح سلولز در محیط آبی با استفاده از شیمی آلکوكسی سیالن
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C-O-C

-OH

-CH
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-1
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شکل  -3طیف  FTIRمربوط به آویسل تیمار نشده و آویسل تیمار شده با مرکپتوسیالن در سه غلظت 535 ،1074 ،1614 µmol/mL
که به ترتیب با  A-200 ،A-100و  A-300نشان دادهشدهاند.

SH

ط یف مرک اپ تو س ی الن
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3500
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عدد موجcm -1،
شکل  -4ناحیه مربوط به جذب گروه تیول در مرکپتوپروپیل تری متوکسی سیالن (شکل کوچک درج شده در باالی شکل) و در
سلولز اصالحشده در طیف  FTIRبا بزرگنمایی بیشتر.
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 δ =110 – 60كه عبارتاند از اتم كربن آنومری  C1در
 ،δ =106 ppmناحیه كريستالین  C4در ،δ =91 ppm
ناحیه آمورف  C4در  C2 ،C3 ،Cδ، 5 =85 ppmدر ppm
 δ=78-72و  C6در  ،δ =67 ppmدو پیک جديد در
مقايسه با آويسل تیمار نشده در محدوده  12/4 ppmو
 28/10مشاهده میشوند (شکل  )5كه بر طبق طیفهای
 13C NMRبهدستآمده از مركپتوسیالن در حالل
( ،MeODجدول  ،)1به ترتیب متعلق به رزونانس ،α-CH2
 β-CH2و  γ-CH2در زنجیر مركپتوآلکیل واكنشگر
 MPTMSمیباشند .الزم به ذكر است كه فركانس
رزونانس مربوط به كربنهای  βو  γدر  NMRبسیار به هم
نزديک بوده و پس از اتصال سیالن بر روی سلولز بهصورت
يک پیک ظاهرشدهاند (شکل .)6

طیف  13C NMRجامد آويسل در شکل  5نشان داده
شده است .بر اساس نتايج بهدستآمده از طیفسنجی
 NMRمیزان اتصال كوواالنسی سیالن به كربن سلولز در
غلظت مركپتوسیالن  )200 µL( 1074 µmol/mLاز
غلظت  )100 µL( 535 µmol/mLبیشتر بوده ولی در
میزان پیوندزنی بین غلظتهای سیالن 1074 µmol/mL
( )200 µLو  )300µL( 1614 µmol/mLتفاوتی مشاهده
نشده است و غلظت باالتر سیالن تنها به تشکیل پلهای
سیلوكسان ( )Si-O-Siبیشتر با ساير مولکولهای
 MPTMSمنتهی شده است؛ بنابراين نتايج و بحث
ارائهشده در اين مقاله بر روی سلولز پیوندزنی شده با
مركپتوسیالن در غلظت  200 µLمتمركز است .در كنار
پیکهای مربوط به اتمهای كربن سلولز در محدوده ppm
C2 ,C3 ,C5
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شکل  -5طیف  13C NMRآویسل تیمار نشده (پایین و سمت راست) و آویسل پیوندزنی شده با مرکپتوسیالن (باال و سمت چپ).
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شکل  -6طیف  13C NMRو  29Si NMRجامد مربوط به آویسل – .SH

همانطور كه در طیفهای  NMRشکل  5و 6
مالحظه میشود ،تشکیل پیوندهای كوواالنسی بین
واكنشگر و آويسل (به عبارتی تشکیل پلهای سیلوكسان
 )Si-O-Cبر جابجايی شیمیايی اتمهای كربن سلولز
بیتأثیر است .اگرچه واكنشهای اتری كردن گروههای
هیدروكسیل سلولز و تشکیل پیوندهای  -C-O-Ccellمعموال
سبب يک جابجايی شیمیايی فراوان در رزونانس كربنهای
اتری شده ( )C-Oبه سمت فركانسهای باالتر در طیف-
های  13C NMRمیشود (به دلیل خاصت الکترونگاتیوی
قویتر اكسیژن در مقايسه با كربن) ،اما ظاهرا سايلیلدار
شدن و تشکیل پلهای سیلوكسان  CCell-O-Siچنین اثری
را بر جابجايی شیمیايی كربنهای سیالن دار شده ندارد.
عدم حضور پیکهای متعلق به گروههای CH3
13
مركپتوسیالن ( )49/67 ppmدر طیف C NMR
تأيیدكننده موفقیتآمیز بودن هیدرولیز سیالن و تشکیل
گروههای سیالنول واكنشپذير در طی واكنشهای سیالن
دار كردن است .نتايج بهدستآمده در اين تحقیق در رابطه
با عدم جابجايی شیمیايی اتمهای كربن سلولز در اثر
اتصال به اتمهای سیلیسیوم و نیز مشاهده اتمهای كربن
تركیب آلکوكسی سیالن در طیف  13C NMRسلولز
اصالحشده ،با نتايج بهدستآمده توسط  Hetteggerو
همکاران ( ]18[ )2015و  Fernandesو همکاران [ ]29در

استفاده از تركیبات آلکوكسی سیالن در اصالح سلولز
باكتريايی مطابقت دارند.
طیف  29Si NMRحالتجامد بهدستآمده از آويسل-
تیول در شکل كوچک درجشده در سمت راست و باالی
شکل  6نشان داده شده است .دو پیک اصلی در ppm
 57/99و  67/44مشاهده میشوند .نتايج بهدستآمده از
طريق طیف  29Si NMRبرای تفسیر و نتیجهگیری در
مورد ساختار شبکه پلیسیلوكسان تشکیلشده و اينکه
پلهای سیلوكسان تشکیلشده تا چه حد از نوع پلهای
 Si-O-Siو يا  Si-O-Cمیباشند سودمند است .بر اساس
روش متداول در نامگذاری تركیب سیالن كه بر اساس
تعداد پلهای سیلوكسان متصل شونده به اتم  Siبا ،D ،M
 Tو  Qنشان داده میشوند و به ترتیب مربوط به يک ،دو،
سه و چهار پل سیلوكسان  Si-Oمیباشند [ ،]28 ,18اتم
سیلیسیم موجود در تركیب  MPTMSدارای سه پیوند Si-
 Oو يک پیوند  Si-Cاست و درنتیجه متعلق به ساختار T
با سه جايگاه تشکیل پل سیلوكسان است .سه استخالف
متوكسی در  MPTMSبه اتم  Siمتصل هستند كه بعد از
هیدرولیز و تشکیل سیالنول ،اين استخالفهای متوكسی
با گروههای  Si-O-Siو يا با  Si-O-Ccellجايگزين میشوند.
برای تعیین نسبت پلیسیلوكسان تشکیلشده با ساير اتم-
های سیلیسیم ( )Si-O-Siو نیز با اتمهای كربن سلولز
( )Si-O-Cبر اساس سطح زير دو پیک نشان دادهشده در
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طیف  29Si NMRحالتجامد %65/67 ،از سطح پیک
مشاهده شده در طیف  ،29Si NMRمتعلق به پیک
مشاهدهشده در  -57/99 ppmو  %34/32متعلق به پیک
مشاهدهشده در  -67/44 ppmاست .بر طبق اظهارات
 Salonو همکاران ( ]28[ )2007در واكنش آلکوكسی
سیالن و سلولز ،پیکهای مشاهدهشده در  -57/99 ppmو
 -67/44در  29Si NMRبه ترتیب متعلق به ساختارهای
پلیسیلوكسان  T2و  T3میباشند .برای تشريح بیشتر
ساختارهای  T2و  T3میتوان از فرمول R՜-Si-(O-Si)i-(O-
 R)3-iاستفاده نمود كه در آن حرف  iنشاندهنده تعداد
گروههای سیلیلوكسی ( )Si-O-متصل به اتم سیلیسیوم
مربوطه است و  3-iنشاندهنده گروههای آلکوكسی متصل
به اتم سیلیسیم است .درنتیجه ساختار پلی سیلوكسان T2
نشاندهنده حضور دو پل  Si-O-Siو يک پل  Si-O-Cو
ساختار  T3نشاندهنده حضور سه پل  Si-O-Siو عدم
تشکیل پل  Si-O-Cبه ازای هر مولکول مركپتوپروپیل
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تری متوكسی سیالن است (شکل )7؛ بنابراين بر اساس
سطح زير پیک متعلق به ساختار پلی سیلوكسان  T2در
طیف ( 29Si NMRپیک مشاهدهشده در )-57/99 ppm
حدود  66درصد از پلهای سیالنول تشکیلشده از نوع
اتصال آلکوكسی سیالن به كربن سلولز ( )Si-O-Ccellبوده
و سیالن بر روی سلولز پیوندزنی شده است .بر اساس
شکل  8با افزايش غلظت مركپتوسیالن از  200 µLبه µL
 ،300نسبت پل پلیسیلوكسان تشکیلشده بین مولکول-
های سیالن با يکديگر (تشکیل شبکه پلیسیلوكسان) در
مقايسه با پلهای سیلوكسان تشکیلشده با سلولز در
مقايسه با غلظتهای پايینتر افزايش يافته است
بهطوریكه در میزان سیالن  ،200 µLحدود  35درصد
پلهای سیلوكسان از نوع شبکه  T3میباشند و در میزان
سیالن  66 ،300 µLدرصد پلهای سیلوكسان از اين نوع
بودهاند.
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شکل  -7نمایش شماتیک ساختارهای  T2و  T3در اتصال آلکوکسی سیالن به سطح سلولز.
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شکل  -8مقايسه طیف  29Si NMRآويسل گرفت شده با سیالن در دو غلظت سیالن ( 200 µLشکل باال و چپ) و ( 300 µLشکل پايین و راست).

نتیجهگیری
اين تحقیق با هدف عامل دار كردن سلولز توسط تركیب
آلکوكسی سیالن و بهمنظور اتصال گروه تیول بر روی
سلولز تحت شرايط ماليم و سازگار با محیطزيست (به
لحاظ استفاده از آب بهعنوان حالل واكنش) انجام شد.
(-3مركپتوپروپیل)-تری متوكسی سیالن بهواسطه پیوند
كوواالنسی و از طريق كندانس شدن آلکوكسی سیالن
هیدرولیز شده با گروههای هیدروكسیل سلولز بر روی
سلولز متصل شد .گروه مركپتوپروپیل به دلیل وجود زنجیر
آلکیل بهعنوان يک گروه دسترسپذير فضايی 1عمل كرده
و میتواند سبب افزايش دسترسپذيری و بازده در
واكنشهای مشتق سازی بعدی از طريق واكنش كلیک
تیول-ان شود و اين به دلیل طول بیشتر و نیز انعطاف-
پذيری فضايی بیشتر در مقايسه با حالتی است كه گروه
عاملی تیول مستقیما و بدون واسطه زنجیر آلکیل بر روی
 C6سلولز استخالف میشود .اين دسته از واكنشهای
كلیک میتوانند برای اتصال كوواالنسی تركیباتی كه دارای

1

Spacer

پیوند دوگانه كربن-كربن در ساختار خود میباشند بر روی
سلولز به كار روند .با توجه به نتايج بهدستآمده در اين
تحقیق مبنی بر افزايش تشکیل پلهای سیلوكسان
بهموازات افزايش غلظت تركیب آلکوكسی سیالن ،میتوان
نتیجه گرفت كه با انجام بهینهسازی شرايط واكنش می-
توان با استفاده از غلظتهای پايینتر سیالن به پیوندزنی
موردنظر دستيافت ،زيرا با افزايش غلظت تنها درصد
تشکیل شبکه پلیسیلوكسان بر روی سطح سلولز افزايش
يافته است.

سپاسگزاری
بدينوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را به كادر
بسیار عالی و توانمند آزمايشگاه كريستین-داپلر و دانشکده
شیمی دانشگاه بوكو واقع در شهر تولن كشور اتريش
تقديم كرده و از دكتر ماركوس باخر ،به پاس انجام طیف-
سنجی  NMRكمال تشکر را داريم.
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A novel method for cellulose modification in aqueous media via alkoxysilane
chemistry

F. Fadavi1,4
A. Abdolkhani2*
Y. Hamzeh3
H. Hettegger5
T. Rosenau6

Abstract
Surface modification of cellulose, as the world’s most
abundant polymer, plays an important role in sustainable
chemistry. Microcrystalline cellulose, Avicel, was modified
by an alkoxysilane under mild conditions in water, at room
temperature and with a catalytic amount of sodium hydroxide.
(3-Mercaptopropyl)-trimethoxysilane in three concentrations
of 535, 1074, 1614 µmol/mL (100, 200, 300 µL of silane,
respectively) was grafted onto cellulose; then the modified
cellulose was characterized by FTIR spectroscopy as well as
solid state 13C NMR and 29Si NMR spectroscopy. Increasing
the concentration of the alkoxysilane from 353 to 1074
µmol/mL increased the ratio of siloxane bridges with the
cellulose backbone, while by increasing the silane
concentration from 1074 to 1614 µmol/mL, the ratio of
siloxane bridges relative to covalent links with the cellulose
backbone was enhanced from 34% to 66%.
Keywords: cellulose modification, cellulose surface
chemistry, microcrystalline cellulose, alkoxysilane chemistry,
(3-mercaptopropyl)-trimethoxysilane.
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