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اثر کائولینیت بر ویژگیهای سوپرجاذب لیگنوسلولزی حاصل از نرمه الیاف کارتنهای کنگرهای کهنه

وحید نجاتی

چکیده
نمونهای از کاربردهای با ارزش افزوده زیاد برای نرمهها و قطعات لیگنوسلولزی الیاف
کارتنهای کنگرهای کهنه میتواند تولید سوپرجاذبها باشد .اما از آنجایی که جذب
آب در سوپرجاذبها باعث افت شدید خواص مقاومتی میگردد و افزودن مواد اتصال
دهنده شیمیایی باعث افزایش هزینهها و مشکالت زیستمحیطی میشود ،لذا در این
پژوهش تالش شد تا با استفاده از ذرات معدنی جاذب مانند کائولینیت در ساختار
سوپرجاذب ،ویژگیهای مکانیکی آن بهبود یابد .بر همین اساس ،تصاویر
میکروسکوپی الکترونی ،طیفهای اشعه ایکس و قابلیت جذب آب مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج نشان داد سوپرجاذب طبیعی تولیدی بدون هیچ گونه ماده شیمیایی
قابلیت جذب آب تا بیش از  30برابر وزن خود را داشته است .در نهایت مشاهده شد
که با افزودن مقادیر زیاد کائولینیت میزان جذب آب کاهش یافت ،اما افزودن مقدار
مناسب کمتری ( )%5از کائولینیت باعث بهبود ویژگی مکانیکی سوپرجاذب گردید،
بدون اینکه میزان جذب آب کاهش معنی داری پیدا کند.
واژگان کلیدي :سوپرجاذب ،کائولینیت ،نرمهها ،کارتنهای کنگرهای کهنه.

مقدمه
سوپرجاذبها ،موادی نامحلول در آب هستند كه می-
توانند مقدار زيادی از مايعات را جذب و در ساختار خود
حفظ نمايند .اين مواد ،ساختاری شبیه به شبکههای سه
بعدی دارند و با توجه به دارا بودن تعداد زيادی گروههای
آبدوست ،در محیط آبی میتوانند بین  10تا  1000برابر
وزن خود آب جذب كنند [ .]1سوپرجاذبها بهدلیل
داشتن خواص منحصربهفرد ،قابلیت كاربرد در زمینههای
مختلف ،از جمله كاربرد كشاورزی ،باغبانی ،محصوالت
بهداشتی ،پوشک و غیره را دارند [ .]2اين مواد در حالت
كلی به دو گروه عمده بر پايه مواد طبیعی و سنتزی
دستهبندی میشوند .از مهمترين مزايای سوپرجاذبهای با
پايه طبیعی نسبت به پايه سنتزی ،زيست تخريبپذير
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بودن اين مواد میباشد [ .]3در سوپرجاذبهای بر پايه
مواد طبیعی از انواع پلی ساكاريدها مانند كیتوزان ،آلژينات،
نشاسته ،سلولز و مشتقات آن استفاده میگردد.
در اين میان ،سلولز بهعنوان فراوانترين پلیمر طبیعی
در جهان با ويژگیهای منحصربهفرد و نیز قابلیت
تجديدپذيری و زيست تخريبپذيری از جايگاه ويژهای
برخوردار است و مورد استفادههای گوناگون واقع شده
است [ .]4اما در راستای استفاده از ضايعات مواد
لیگنوسلولزی بهجای ماده خام لیگنوسلولزی ،در مواردی
كاربرد خاک اره چوب [ ]4و يا حتی نرمه الیاف كاغذسازی
در تولید فرآوردههای لیگنوسلولزی مورد توجه بوده است
[.]5
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نرمهها عموماً شامل قطعات ريز سلولهای پارانشیمی
و الیاف كاغذسازی (قطعات الیاف كوچکتر از 75
میکرون) میباشند كه بهصورت غیرقابل اجتنابی در
خمیركاغذ وجود داشته (نرمه اولیه) و يا در طی فرآيند-
های نظیر پااليش ايجاد میگردند (نرمه ثانويه) و مقدار
آنها حتی در اثر بازيافت متناوب كاغذ میتواند مقادير قابل
توجهی (حتی بالغ بر  )% 40از كل خمیركاغذ را تشکیل
دهد .تجمع نرمهها و قطعات ريز الیاف در فرايند تولید
میتواند مشکالتی را در زمینه آبگیری از سوسپانسیون
خمیركاغذ ايجاد كند و از سوی ديگر تجمع بیش از حد
آنها بهجای الیاف در ساختار كاغذ ممکن است باعث
كاهش درهمرفتگی شبکهای و همچنین كاهش ويژگی-
های مقاومتی نظیر مقاومت به پاره شدن گردد .لذا
جداسازی بخشی از اينگونه ساختارهای لیگنوسلولزی و
انحالل آنها میتواند امکان شکلپذيری و فرآوری آنها را
برای تولید محصوالت جديد با ازرش افزوده بیشتر و با
كارايی زياد فراهم آورد .در زمینه انحالل مواد
لیگنوسلولزی ،استفاده از مايع يونی بهعنوان "حاللهای
سبز" در فرآيندهای مختلف شیمیايی مورد توجه قرار
گرفته است [.]6
مايعات يونی (نظیر  -1بوتیل  -3متیل ايمیدازولیوم
كلرايد) بهعنوان گروهی از حاللهای سبز ،به دلیل غیرفرار
بودن ،مشکالت زيستمحیطی بسیار كم و انحالل در

دمای پايین ،فشار محیط و در شرايط ماليم مطرح
گرديدهاند .از آنجايی كه انحالل مواد سلولزی و لیگنو-
سلولزی در حاللهای يونی ،مصرف همه جانبه اين مواد را
با تركیب كردن دو اصل مهم شیمی سبز يعنی استفاده از
حاللهای سازگار با محیطزيست و بهرهبرداری از منابع
تجديدپذير را فراهم میسازد ،در همین راستا استفاده از
اين سری حاللها در گستره وسیعی از كاربردها مانند
صنايع دارويی ،صنايع شیمیايی و فرآوری مواد لیگنو-
سلولزی مورد توجه قرار گرفته است [.]8 ،7
اما با توجه به اينکه انواع سوپرجاذبهای بر پايه مواد
طبیعی با وجود داشتن قابلیت جذب آب زياد ،از لحاظ
استحکام مکانیکی دارای ضعف میباشند و از طرفی
افزودن مواد شیمیايی و مصنوعی بهعنوان اتصال دهنده
عرضی نیز باعث افزايش قابل توجه هزينهها و ايجاد
مشکالت زيست محیطی میگردد ،از اينرو ،در سالهای
اخیر پژوهشهايی جهت بهبود اين ويژگیها با استفاده از
افزودن انواع نانوذرات معدنی مانند كائولینیت در ساختار
سوپرجاذب انجام شده است [.]2 ،1
كائولینیت ،يک نوع ماده معدنی آبدوست است كه در
گروه كانیهای صنعتی قرار دارد .كائولینیت دارای
ساختمان سهاليه ورقهای میباشد كه اين اليهها توسط
پیوندهای هیدروژنی در كنار هم نگهداشته میشوند [.]9

شکل  -1ساختار الیهای کائولینیت [.]9

اين ماده معد نی دارای میزان تخلخل زياد و ساختار
ورقهای آبدوست و گروههای فراوان  -OHمیباشد كه در
سطح اليهها قرار دارند و به دلیل اين شکل ساختاری،

قابلیت جذب آب زياد و نیز قیمت كم ،اغلب بهعنوان
جاذب در صنايع مختلف و نیز بهعنوان اصالح كننده خاک
در زمینه كشاورزی و باغبانی مورد استفاده قرار میگیرد
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در نهايت بمنظور خشک شدن كامل نرمهها ،در داخل آون
و دمای 103 ± 2درجه سانتیگراد قرار داده شد و در
نهايت پس از آسیاب و عبور از الک مش  200مورد
استفاده قرار گرفت.

[ .]11 ،10هرچند مطالعات مختلفی در زمینه كاربرد مواد
معدنی در سوپرجاذبها انجام شده است [ ،]12اما میزان و
نحوه اثرگذاری ماده معدنی مورد استفاده بر ساختار و
ويژگیهای سوپرجاذب ،بسیار متأثر از نوع ،ساختار و
ويژگیهای ذرات معدنی مورد استفاده میباشد .لذا اين
مطالعه با هدف بررسی اثر كائولینیت بر ساختار و
همچنین پتانسیل تقويت ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی
سوپرجاذب تولیدی از نرمه الیاف كارتنهای كنگرهای
كهنه انجام شد.

آماده سازی کائولینیت
بهمنظور آمادهسازی كائولینیت بر اساس روش مورد
مطالعه ،سوسپانسیون حاوی كائولینیت با استفاده از
دستگاه سونیکاتور به میزان  15دقیقه مورد پراكندهسازی
ال همگن تهیه شود،
قرار گرفت تا بهصورت كلويید كام ً
سپس در خشکكن انجمادی خشک شد و به مقدار مورد
نیاز در داخل بالن حاوی مايع يونی در دمای 85-95
درجه سانتیگراد ريخته شد .در نهايت بر روی دستگاه
همزن مغناطیسی به مدت  30دقیقه همزده شد تا نانو
ماده معدنی مورد نظر بهصورت پراكنده شده ،برای مراحل
بعدی آزمايش مورد استفاده قرار گیرد [.]13 ،12

مواد و روشها
مواد
بهعنوان ماده اولیه لیگنوسلولزی از نرمههای خمیر
كارتنهای كنگرهای سهاليه قهوهای بازيافتی استفاده شد
كه حاوی  %9خاكستر (بر اساس استاندارد TAPPI-T211
 )om-07بوده است و نحوه آمادهسازی آن در ادامه تشريح
خواهد شد .مايع يونی مورد استفاده نیز ،بوتیل متیل
ايمیدازولیوم كلرايد ( )BMIMClتهیه شده از شركت
سیگما-آلدريچ (استینهیم -آلمان) با خلوص  ≤ %95بوده -
است .ذرات معدنی كائولینیت با فرمول شیمیايی
 Al2Si2O5(OH)4و متشکل از  39/5درصد 46/5 ،Al2O3
درصد  SiO2و  %14آب و اندازه ذرات كوچکتر از مش
 ،400از شركت فرزان پودر در استان خراسان رضوی تهیه
گرديد.

آماده سازی سوپرجاذب
نرمهها با نسبت  1به ( 25وزن خشک نرمه به حالل)
به مايع يونی حاوی كائولینیت در دمای  95-85درجه
سانتیگراد اضافه گرديد و به مدت  3/5ساعت با سرعت
 200-300دور در دقیقه مخلوط شدند .تركیب شرايط
سوپرجاذب تولیدی در جدول  1قابل مشاهده میباشد.
در نهايت بهمنظور خارج كردن حالل يونی ،مادهی
لیگنوسلولزی انحالل يافته با استفاده از آب مقطر به مدت
 12ساعت شستشو داده شد و حالل خارج شده با استفاده
از دستگاه تبخیر كننده بازيابی گرديد .در ادامه ،ماده
لیگنوسلولزی انحالل يافته با استفاده از دستگاه خشکكن
انجمادی به مدت  24ساعت در دمای  -60درجه سانتی-
گراد خشک شد [.]12

آمادهسازی نرمهها
در ابتدا جداسازی الیاف خمیركاغذ ،آمادهسازی و
پااليش آن با استفاده از دستگاه  Valley beaterبر اساس
استاندارد  TAPPI-T200 sp-96استفاده گرديد .سپس به-
منظور جداسازی نرمهها بر اساس استاندارد TAPPI T261
 ،cm-00از دستگاه  Dynamic Drainage Jarاستفاده شد.

جدول  -1ترکیبهای مختلف سوپرجاذبهای تولیدی
كد

رديف

تیمار

1
2
3
4

ماده سوپرجاذب فاقد افزودنی
ماده سوپرجاذب  %5 +كائولینیت
ماده سوپرجاذب  %10 +كائولینیت
ماده سوپرجاذب  %15 +كائولینیت

*

* میزان نانو ماده معدنی بر اساس وزن خشک ماده اولیه

شاهد
 %5كائولینیت
 %10كائولینیت
 %15كائولینیت
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میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی

(FE-

)SEM1
در تحقیق حاضر بهمنظـور بررسـی شکل ،مورفولوژی
و ريزساختار حفرات سوپرجاذبهای تولیدی از
میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی ()TESCAN
مدل  Mira 3-XMUساخت جمهوری چک استفاده
گرديد.
طیفسنجی اشعه ایکس ()XRD2
در اين تحقیق از آزمون پراش پرتو ايکس برای بررسی
تغییرات ساختارهای كريستالی و آمورف نمونهها استفاده
شد .الگوهای نمونه با دستگاه  Philipsساخت كشور هلند با
تنظیم ولتاژ  40كیلو ولت و جريان  40میلیآمپر ،اندازه گام
 0/02درجه بر ثانیه با تابش  CO Kαبه دست آمد كه برای
انجام مقايسه بهتر با نتايج ساير محققین به تابش Cu Kα
تبديل گرديد و همچنین دامنه زاويه بین  10تا  50درجه
مورد مطالعه قرار گرفت .برای محاسبه درصد كريستالیته
( )CIاز فرمول  ]14[ Segalاستفاده شد:
()1
كه در آن  I002و  Iamبه ترتیب شدت پراش حداكثر
مربوط به صفحه ( )002و شدت پراش منطقه آمورف بوده
است.

تعیین میزان جذب آب
بهمنظور اندازهگیری میزان جذب آب ( ،)WAمقدار
مشخصی از نمونههايی كه در آب مقطر دمای  25درجه
غوطهور بودند را پس از جمعآوری آب اضافی سطح آنها
بهوسیله كاغذ خشکكن ،با ترازوی ديجیتال با دقت 10-4
گرم توزين نموده و سپس در خشکكن انجمادی با دمای
 -60درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت قرار داده شد.
درنهايت پس از خشک شدن ،نمونهها مجددا توزين شده و
تعیین میزان جذب آب بر اساس فرمول زير محاسبه
گرديد [:]2
()2
كه در آن  WAمیزان جذب آب ( Ww ،)g/gو  WDنیز
به ترتیب وزن نمونه در حالتهای تر و خشک ( )gبوده
است.
اندازهگیری مقاومت به کشش
اين آزمون بهمنظور بررسی تاًثیر ماده معدنی بر ويژگی
مکانیکی سوپر جاذب و تغییرات ويژگی كیفی در آن انجام
میگیرد .بر اين اساس ،نمونهها پس از خشک شدن به-
وسیله دستگاه  SANTAMمدل  STM-1با  3تکرار
اندازهگیری شدند [.]15
آنالیز آماری

طیفسنجی مادون قرمز)(FTIR3

بــهمنظــور بررســی تغییــرات شــیمیايی احتمــالی
طیــف  FTIRمــورد مطالعــه قــرار گرفــت .بــر همــین
اساس ،نمونههـا بـا پتاسـیم برومیـد مخلـوط شـده و بـه-
صــورت قــرص درآمــده ،ســپس طیــفهــای الزم بــا
8400
اســــــتفاده از دســــــتگاه  FTIRمــــــدل S
 SHIMADZUدر محـــدوده عـــدد مـــوجی - 400 cm-1
 4000بــا قــدرت تفکیــک  4 cm-1و تعــداد  32اســکن
در دقیقــه تهیــه شــدند .بــا اســتفاده از دســتگاه نتــايج از
طريــق تــابش طیــف مــادون قرمــز مــورد بررســی قــرار
گرفت.
1

Field Emission Scanning Electron Microscope
X-ray Diffractometer
3
Fourier Transformation Infrared
2

اين تحقیق در قالب طرح آزمايشی كامال ً تصادفی اجرا
شد .نتايج اجرای آزمايشها با استفاده از  ANOVAبرای
بررسی اثر معنیداری تیمارها در صورت لزوم مورد بررسی
قرار گرفت .در صورت معنیدار بودن اختالفهای كلی،
مقايسه میانگین اين ويژگیها با كمک آزمون مقايسه
میانگین چند دامنه دانکن انجام شد.

نتایج و بحث
تصاویر میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی
شکل  ،1تصاوير میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی
از سطح مقطع سوپرجاذب لیگنوسلولزی شاهد (فاقد ماده
افزودنی معدنی) و سوپرجاذب حاوی كائولینیت را در
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بزرگنمايیهای متفاوت نشان میدهد .در تصاوير شکل -4
 ،1ساختار مجوف و نیز شکل و نحوه پراكنش حفرات در
ساختار سوپرجاذب تولید شده از نرمههای الیاف كارتن-
های كنگرهای كهنه مشاهده میشود.
با توجه به شکل ،1بهويژه تصاوير (الف) و (ب) با نشان
دادن ساختار حفرهدار ،خلل و فرج بسیار زياد و در نتیجه
سطح ويژه آبدوست زياد ،بیانگر اين ويژگی ساختاری
سوپرجاذبها میباشد كه چگونه قادر هستند مقادير

535

زيادی از آب را جذب كرده و در ساختار خود ذخیره نمايد.
همچنین تصوير (پ) مشخص است كه ساختار سوپرجاذب
فاقد نانوذرات معدنی افزوده شده ،برآمدگی ناشی از ذرات
ماده معدنی میباشد ،بهگونهای كه سطحی تقريباً صاف و
يکدست ايجاد كرده است .از مقايسه تصاوير (پ) با (ت)،
حضور نانوذرات در ساختار سوپرجاذب و نحوه قرار گرفتن
ذرات ماده معدنی و امتزاج آنها با ماتريس لیگنوسلولزی
قابل مشاهده میباشد.

شکل  -1تصاوير میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی ،الف) سوپرجاذب لیگنوسلولزی شاهد در بزرگنمايی  ،200 Xب) سوپرجاذب لیگنوسلولزی شاهد
در بزرگنمايی  ،1 kXپ) سوپرجاذب لیگنوسلولزی شاهد در بزرگنمايی  ،50 kXت) سوپرجاذب حاوی كائولینیت در بزرگنمايی .25 kX
نتایج پراش اشعه ایکس )(XRD

بررسی طیفهای پراش اشعه ايکس ،يکی از شیوههای
مطالعه تغییرات در ساختارهای كريستالی و آمورف مواد
میباشد [ .]16شکل  ،2الگوی پراش اشعه ايکس حاصل از
نرمههای خمیر  OCCرا قبل و پس از انحالل توسط مايع
يونی نشان میدهد.
با توجه به شکل  ،2طیف حاصل از نرمه الیاف
لیگنوسلولزی پیش از انحالل ،پیکهای متعددی را در
زاويههای مختلف نشان میدهد كه با توجه به گزارش
محققان در اين زمینه ،پیکهای ،16/°3 ،20/5° ، 22/5°

2θ=14/°8و پیک ضعیف در  34/2°از خصوصیات
كريستالهای سلولز نوع  Iمعرفی شدهاند [ .]18 ،17اما
همچنین ،پیکهای متعدد ديگری در اين طیفها مشاهده
میشوند كه با توجه به وجود  9درصد خاكستر در ماده
لیگنوسلولزی اولیه (بهدلیل حضور پركنندهها) ،میتوان
پیکهای متعدد 29°،31° ،36° ،39° ،47° ،48° ،49°
= 2θرا به موادی از جمله كربنات كلسیم (پركنندههای
استفاده شده در فرآيند تولید كاغذ) نسبت داد ،در اين
رابطه  Jiaو همکاران [ ]19نیز در تحقیقات خود در طیف-
سنجی حاصل از كربنات كلسیم به اين موضوع اشاره
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نمودهاند و بیان داشتند كه پیکهای فوق مربوط به گروه
كلسیت و واريت در كربنات كلسیم میباشند .از سوی
ديگر ،همچنین مشاهده میشود كه پس از فرآيند انحالل
توسط مايع يونی ،طیف حاصل از نرمه انحالل يافته در

مقايسه با نرمههای قبل از انحالل ،كوتاهتر ،پهنتر و جابه-
جايی به سمت چپ داشته كه باعث همپوشانی پیکها و
ايجاد يک پیک پهن در حدود  2θ=21/2°شده است.

شکل  -2الگوی پراش اشعه ایکس

احتماالً تشکیل اين پیک پهن را میتوان به كاهش
درصد كريستالیته و يا افزايش بینظمی در ساختار
كريستالی (كاهش ارتفاع پیک اصلی در  )2θ =22/5°و
احتماالً تشکیل بلور سلولز بازآرايی شده نسبت داد [،12
 17 ،16و .]18

بر اساس نتايج حاصل از پراش پرتو ايکس ،میزان
درصد كريستالیته نرمهها و قطعات ريز الیاف قبل و بعد از
انحالل توسط مايع يونی ،با استفاده از فرمول Segal
محاسبه گرديد كه نتايج آن در جدول  2آمده است.

جدول  -2درصد کریستالیته نرمه و سوپرجاذب

نوع ماده

كريستالیته (درصد)

ماده لیگنوسلولزی اولیه (نرمه )OCC

53/2

نرمه پس از انحالل (سوپرجاذب شاهد)

13/5

طیف سنجی مادون قرمز
با توجه به اينکه در طیفسنجی مادون قرمز ،میزان
جذب و يا نشر اشعه برای هر گروه عاملی اختصاصی می-
باشد ،اين آنالیز ،يکی از روشهای شناسايی و بررسی
تغییر در گروههای عاملی و تحلیل تغییرات در تركیبات
شیمیايی بهشمار میرود [ .]20شکل  ،3نتايج طیفسنجی
مادون قرمز را بهصورت مقايسهای در سوپرجاذب شاهد
(نرمه پس از انحالل كه فاقدكائولینیت میباشد)،
كائولینیت بهتنهايی و سوپرجاذب حاوی كائولینیت را
نشان می دهد .در طیف حاصل از ماده سوپرجاذب شاهد،

پیکهای  1425 ،1032و  2924 cm-1را بهترتیب میتوان
به ارتعاش كششی پیوند  C-Oدر سلولز و حلقه آروماتیک
لیگنین ،گروههای كربوكسیل و پیوند  C-Hدر سلولز و
لیگنین موجود در ماده سوپرجاذب نسبت داد [.]22-20
همچنین وجود پیک در محدودهی 3100-3600 cm-1را
میتوان ناشی از ارتعاش كششی پیوند  O-Hدانست .در
حالی كه پیک  1590 cm-1مربوط به پیوند  C=Cحلقه
آروماتیک لیگنین و پیک  1641 cm-1مربوط به ارتعاش
خمشی آب موجود در ساختار ماده سلولزی ،بیان گرديده-
اند [.]25-23
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در طیف  FTIRحاصل از كائولینیت ،پیک موجود در
 1039 cm-1در محدوده  1100-1000 cm-1از خصوصیات
ارتعاش كششی پیوند  Si-Oنامبرده شده است [ .]26پیک
 875 cm-1مربوط به پیوند  ،Al–OHپیک 535 cm-1
مربوط به پیوند  ]27[ Si–O–Alو پیک 3620 cm-1
مربوط به ارتعاش كششی گروه  OHدر اليه سیلیکاتی
كائولینیت تعیین شده است [.]29 ،28
همانطور كه مشاهده میشود پیک موجود در عدد
موجی 790 cm-1كه مربوط به گروه  Si-Oدر كائولینیت
بوده ،در كامپوزيت تولیدی از شدت آن كاسته شده است
كه میتوان اين تغییر را به تعامل بین گروههای
هیدروكسیل سوپرجاذب و گروههای  Si-Oو تشکیل پیوند
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هیدروژنی نسبت داد [ .]12همچنین از سوی ديگر پیک-
های 467 cm-1و  535كه به ترتیب مربوط به پیوندهای
 Si-Oو  Al-Oدر نانوكائولینت میباشند نیز به دلیل
مشابهی در طیف ماده سوپرجاذب حاوی اين نانو مواد،
ضعیفتر شده است .بهعالوه ،پیک  3620 cm-1در نانو
كائولینیت كه مربوط به ارتعاش كششی گروه  OHدر
اليههای سیلیکاتی (گروههای سیالنولی) میباشد ،نیز در
طیف مربوط به سوپرجاذب تولیدی حاوی نانو كائولینیت،
ناپديد شده است كه احتما ًال بهدلیل همپوشانی با پیک
پهن هیدروكسیلی ماده سلولزی در محدوده -3600cm-1
 3100میباشد.

شکل  -3طیفسنجی مادون قرمز

مقاومت به کشش در سوپرجاذب
ويژگی مکانیکی كه تأثیر نانو مواد معدنی بر ساختار
فیزيکی سوپرجاذب را نشان میدهد ،پارامتر بسیار مهمی
از محصول میباشد .شکل  ،4مقاومت به كشش سوپر
جاذب تولید شده به همراه افزودن درصدهای مختلف
كائولینیت را نشان میدهد .همانطور كه در شکل  4ديده
میشود ،با افزودن مقادير كمتر از  %10كائولینیت،
مقاومت به كشش در نمونهها بهبود يافته است بطوريکه
بیشترين مقاومت مربوط به سوپرجاذب حاوی %5
كائولینیت و كمترين آن مربوط به نمونهی فاقد نانوذرات

يعنی نمونهی شاهد بوده است .اين بهبود مقاومت در
سوپرجاذب با افزايش مقادير مناسب ذرات معدنی مختلفی
گزارش شده و دلیل آن به واكنش قوی بین ماده معدنی و
گروههای هیدروكسیل در كامپوزيت بیان شده است [.]12
نحوه اثرگذاری ذرات معدنی بر كارايی سوپرجاذب را می-
توان متأثر از ورقه ورقه شدن ذرات معدنی ،افزايش سطح
ويژه پوشیده شده از گروههای هیدروكسیلی و پراكندگی
مناسب ذرات معدنی در داخل سوپرجاذب دانست بهطوری
كه باعث افزايش برهمكنش بین فاز زمینه (بیوپلیمر
لیگنوسلولزی) و فاز پراكنده شده نانوذرات و بهبود مقاومت
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به كشش میگردد ،در حالی كه افزايش بیشتر نانوذرات و
در نتیجه افزايش احتمال تجمع ذرات معدنی (بهعنوان

b

a

نمونه در  %15كائولینیت) ،اثر منفی بر مقاومت به كشش
داشته است[.]26
a

c

شکل  -4مقاومت به کشش سوپرجاذبها (حروف التین نتایج گروهبندی آماری را نمایش میدهد)

جذب آب در سوپرجاذب
فاكتور جذب آب را میتوان بهعنوان يکی از مهمترين
عوامل تعیین ويژگی فیزيکی سوپرجاذبها دانست كه با
توجه به محصول بهدست آمده و میزان جذب آب در
ساختار آن ،انتظار میرود ارزش افزوده قابل توجهی برای
محصول ايجاد نمايد.
همانطور كه در شکل 5مشاهده میشود ،میزان جذب
آب در نمونهی سوپرجاذب لیگنوسلولزی شاهد ،بیش از
 30برابر وزن نمونه بوده است .هرچند مواد لیگنوسلولزی
خام اولیه حاوی انواع تركیبات كربوهیدراتی (سلولز و
همیسلولزها) آبدوست میباشند ،اما افزايش میزان قابلیت
جذب آب تا بیش از  30برابر وزن نمونه را میتوان ناشی
از كاهش درصد كريستالیته ماده سلولزی (در اثر انحالل)،
در دسترس قرار گرفتن گروههای هیدروكسیل فراوان و
افزايش تخلخل ماده لیگنوسلولزی دانست به نحوی كه
قابلیت جذب اين مقدار آب را در ساختار خود داشته باشد.
در حالت كلی پس از تحلیل نتايج و گروهبندی ،بیشترين
( )aو كمترين ( )cمیزان جذب آب بهترتیب مربوط به
نمونه شاهد و نمونه حاوی  %15كائولینیت بوده است .بر
همین اساس ،پس از افزودن نانو ماده معدنی ،میزان جذب
آب نسبت به نمونهی شاهد كاهش يافته است [.]31 ،30

به عبارت ديگر احتماالً اين كاهش را میتوان به اشغال
فضای حفرات در ساختار سوپرجاذب توسط نانو ماده
معدنی مرتبط دانست.
از سوی ديگر ،همانطور كه در بخش آنالیز ()FTIR
ذكر گرديد ،برخی از محققین [ ]28 ،12برقراری پیوند
هیدروژنی بین گروههای هیدروكسیل ماده لیگنوسلولزی با
نانوذرات آبدوست بر پايه سیلیس (حاوی پیوند  )Si-Oرا
محتمل دانستهاند .به عبارت ديگر ،در واقع با افزودن نانو
ماده معدنی آبدوست ،از يکسو با اشغال حفرات و از سوی
ديگر از طريق برقراری پیوند هیدروژنی و اشغال شدن
گروههای آبدوست در ساختار سوپرجاذب ،میزان جذب آب
كاهش يافته است .هرچند اين تفاوت در نمونهی حاوی
 %5كائولینیت احتماالً به دلیل ناچیز بودن میزان ماده
افزودنی معنیدار نبوده است .در اين رابطه ،نتايج  Zhangو
همکاران [ ]32نشان داد كه با افزايش مقدار كائولینت (تا
40درصد) در سوپرجاذب ،میزان جذب آب كاهش میيابد
و داليلی همچون ،واكنش كائولینیت با سوپرجاذب ،ايجاد
اتصاالت بین كائولینیت و سوپرجاذب ،كاهش گروههای
آبدوست و سپس كاهش اختالف فشار اسمزی كه در
نتیجه همکشیدگی سوپرجاذب را در پی دارد ،بیان گرديد.
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a

a
b
c

 میزان جذب آب در سوپرجاذبها-5شکل
 نتايج میزان جذب آب.نحوه پراكنش حفرات را نشان داد
 برابر وزن خشک هر نمونه30  جذب بیش از،سوپرجاذب
 بعالوه مشخص گرديد كه با افزايش مقدار (تا.را ثبت نمود
 ويژگی مکانیکی آن بهبود،) كائولینیت در سوپرجاذب%10
يافته است كه در مجموع با توجه به معنیدار نبودن
 میتوان، كائولینیت%5 كاهش جذب آب در اثر كاربرد
مقادير كم كائولینیت را مؤثر در افزايش مقاومت مکانیکی
دانست بدون اينکه میزان جذب آب كاهش معنیداری
.پیدا كند

نتیجهگیری
 سوپرجاذب لیگنوسلولزی حاصل از،در تحقیق حاضر
انحالل نرمههای الیاف كارتنهای كنگرهای كهنه با
استفاده از مايع يونی بوتیل متیل ايمیدازولیوم كلرايد تهیه
شد كه تأثیر افزودن كائولینیت در ساختارسوپرجاذب
 بررسی.جهت ب هبود ويژگی مکانیکی آن نیز بررسی گرديد
طیفسنجی اشعه ايکس مشخص نمود كه پس از انحالل
. میزان كريستالیته سلولز كاهش يافته است،ماده اولیه
 شکل و، ساختار مجوف،تصاوير میکروسکوپ الکترونی
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The effect of kaolinite on the properties of lignocellulose superabsorbent from old
corrugated container fiber fines

Abstract
An instance for high added value applications of fines and
fiber fractions of old corrugated containers can be production
of super-absorbents. As high water gain in super-absorbents
leads to a loss of mechanical resistance, and meanwhile
addition of chemical cross-linkers increases the costs and
environmental problems, therefore, in this research it was
tried to improve super-absorbent properties by using mineral
additives such as kaolinite. Accordingly, electron microscopy
images, X-ray spectra and water absorption tests were
performed. The results showed that the natural superabsorbent structure without any other chemical could absorb
water more than 30 times its own weight. Eventually, it was
found that although high amounts of kaolinite decreased the
water absorption, but adding appropriate less amount (5%) of
kaolinite improved the mechanical properties of the superabsorbent without significant decrease in the water absorption
amount.
Keywords: super absorbent, kaolinite, fines, old corrugated
container.
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