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مقاله پژوهشی

اصالح سطح نانو رس با سورفكتانت آمفوتری جهت
استفاده در نانوکامپوزیتهای پلیمر -رس
مهداد انكاری* 1،و شكوه

عنایتالهي2

 -1گروه شیمی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2گروه شیمی ،واحد دزفول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوزستان ،ایران

تاریخ ثبت اولیه ،1398/03/20 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1398/07/19 :تاریخ پذیرش قطعي1398/08/22 :

چكیده
در این پژوهش از سورفکتانت آمفوتری کوکامیدو پروپیل بتائین جهت اصالح سطح نانوذرات رس استفاده شد .بدست آوردن نانو رس مونتت
موریلونیت اصالح شده آلی از طریق فرآیند مبادله یونی انجام شد .مطالعات ساختاری نمونه بدست آمتده بتا استتفاده از دستتگاه میکروستکو
الکترونی روبشی ( ،)SEMدستگاه میکروسکو الکترونی عبوری ( ،)TEMطیفسنجی مادون قرمز ( )FT-IRو الگوی پراش پرتوی ایکت
( )XRDنشان داد که توزیع سورفکتانت در میان الیههای نانو رس مونت موریلونیتت مناستم متیباشتد و افتزایش متاده اصتالح کننتده ،ستبم
افزایش فاصله بین الیهای از  15/02 Åبه مقدار  17/34 Åشده است .ترکیم شدن سورفکتانت با نانو رس این ماده را که یک ترکیم آبدوست
بود به یک ماده با ویژگی آبگریزی تبدیل میکند .نانو رس اصالح شده با سورفکتانت آمفوتری کوکامیدو پروپیل بتتائین متیتوانتد بته عنتوان
یک ترکیم پر کننده موثر در نانوکامپوزیتهای پلیمر-رس استفاده شود .سورفکتانت آمفوتری کوکامیدو پروپیل بتائین استتفاده شتده در ایتن
فرآیند در اصالح سطح نانوذرات و افزایش فاصله بین الیههای رس تاثیر قابل تتوجهی داشتت .نتتایش نشتان داد کته متاده متورد استتفاده دارای
توانایی الزم در اصالح سطح نانو رس به منظور استفاده در نانوکامپوزیتهای پلیمر-رس را دارد.
واژههای کلیدی :اصالح ،سورفكتانت آمفوتری ،نانو رس ،نانوکامپوزیتهای پلیمر-رس.

 -1مقدمه

دلیل برخورداری از خاصیت تبادل کاتیونی ،رفتتار تتورمی و
سطح ویژه باال میتوانند قابلیتهای فراوانی داشته باشتند [.]2

نانوکامپوزیتتتهتتای پلیمتتر -رس بتته علتتت برختتورداری از

با توجه به فعل و انفعاالتی که میان ماتریک

هیبریداستتیون در فازهتتای آلتتی و معتتدنی دارای خاوصتتیات

زمینه و نانو رسها به عنوان فاز پرکننتده در نانوکامپوزیتتهتا

منحاربفردی هستند [ .]1نانوکامپوزیتت هتای پلیمتر-رس بته

بوجتتود متتیآیتتد ،دو نتتور مورفولتتویی بتترای ایتتن ترکیبتتات

* عهدهدار مكاتبات :مهداد انکاری
نشاني :تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،گروه شیمی
تلفن ،021-44600130 :دورنگار ،021-44600130 :پست الكترونیكيmehda.enkari@yahoo.com :

پلیمر بته عنتوان
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میتوان بدست آورد .نور اول مورفولویی افزایشی متیباشتد

الیه های درونی نانو رسهتا متیشتود .بته عنتوان م تال نمتک

که در نتیجه نفوذ زنجیرههای پلیمر در داخل الیههای درونتی

آمونیوم آلکیتل در کتاهش انتریی ستطحی فعتال و هم نتین

نانو رسهتا بدستت متی آیتد و در نتور دوم کته مورفولتویی

بهبود خواص چسبندگی نانو رسها تاثیر قابل مالحظهای دارد

ورقه ای است که الیههای سیلیکاتی به شکل کامل جدا شتده

و این اثرگ ذاری بایتد همتراه بتا وجتود یتک نیتروی محترک

پلیمر پراکنده متیشتوند [.]3،4

بیرونی برای تشکیل پیوندهای الزم بتا زنجیترههتای پلیمتر در

در تهیه و آمادهسازی نانوکامپوزیت های پلیمر ،بیشتر محققان

تشکیل نانوکامپوزیتها شود [ .]8اصالح سطح نانو رس سبم

بتتتر اهمیتتتت فاصتتتله بتتتین الیتتتهای جهتتتت بدست تت آوردن

متتیشتتود کتته ستتطح پلیتتتهتتای رس ،ارگتتانوفیلی شتتده و

نانوکامپوزیت هایی با مورفولویی افزایشی یتا ورقتهای تاکیتد

گالری های ذرات رس باز شوند [ .]9آلیستازی مناستم نتانو

دارند [ .]5زنجیرههای پلیمری بین الیههای نانو رس میتوانند

رسها یک مرحله بسیار مهم برای ورقهای کتردن ذرات رس

نفتتوذ کننتتد و در بتتین صتتفحات در شتتوند ول تی صتتفحات

در اک ر ماتریک های پلیمر میباشتد ،کته ایتن اقتدام انتریی

نانوکامپوزیت از یکدیگر چندان جدا نمیشوند .ایتن فرآینتد

فعالسازی رس را کاهش داده و باع

سازگاری این متاده بتا

را در شدن میگویند .در نوعی دیگر از نانوکامپوزیتهتای

زنجیره هتای پلیمتر در تولیتد نانوکامپوزیتتهتای پلیمتر-رس

پلیمتتری-رس عتتالوه بتتر در زنجی ترههتتای پلیمتتری در ب تین

میشود [.]10

صفحات نانو رس ،این زنجیرههای پلیمری موجم متیشتوند

متتاتریک هتتای پلیمتتر در نانوکامپوزیتتتهتتای پلیمتتر-رس

که صفحات نانو رس بطور کامل از یکدیگر جدا شوند ،ایتن

می توانند با استفاده از پرکننده های مختلفی تهیه شوند کته در

فرآیند را ورقهای شدن متیگوینتد [ .]6بتا توجته بته افتزایش

سالیان اخیر استفاده از مواد سیلیکاتی بسیار مورد توجه گرفتته

فاصله بین الیهای ،زنجیرههتای پلیمتر متیتواننتد آستانتتر بته

است .از میان رس هتا ،مونتت موریلونیتت شتناخته شتدهتترین

بزرگتتر شتدن

عضو گروه اسمکتیت میباشتند کته بته دلیتل برختورداری از

فاصله بین الیه ای شوند ،که در نتیجه این فعالیت اتاتالهتای

ویژگیهایی مانند ظرفیت تبادل کاتیونی باال ،رفتتار تتورمی و

ضعیفتر از الیه های نانو رس شکسته شده و بتا قترار گترفتن

ظرفیت جذب سطحی باال در ایجاد پیوند با متواد آلتی متورد

تحت نیروهای پیش برنده و محرک ختارجی ماننتد نیروهتای

استفاده قرار متیگیترد [ .]9،10در شتکل  1ستاختار نتانو رس

ترکیم کننده ،نانوکامپوزیت های پلیمر-رس بتا خاوصتیات

مونت موریلونیت نشان داده شده است.

و بطور تاادفی در ماتریک

الیههای درونی نانو رسها نفوذ کرده و باعت

ورقهای بدست میآید [ .]2برحسم کانیهتای رستی موجتود
در خاک ،مقادیر کاتیونهای تبادلی تغییر میکنند .هر چقتدر
کاتیونهای تبادلی تک ظرفیتتی در ختاکهتای رستی بیشتتر
باشند ،میزان پراکندگی کریستالهتا افتزایش یافتته ،در نتیجته
ذرات ریزتر شده و سطح ویژه آنها باال میرود [ .]7رسهتایی

شكل  :1ساختار رس مونت موریلونیت.

کتته بتته صتتورت متتتداول در طبیعتتت وجتتود دارنتتد ،دارای
خاوصیات هیدروفیلی میباشند که ایتن ویژگتی از اختتال
رس ها در ماتریک

پلیمر جلوگیری میکنند .بنابراین اصالح

در میان انوار مواد آلی که برای اصالح سطح و ختواص نتانو
رسها استتفاده متیشتود ،ستورفکتانتهتای آمفتوتری دارای

ستتطح نتتانو رسهتتا از طریتق فرآینتتدهای مبادلتته یتتونی باعت

جایگاه ویتژهای هستتند .فرآینتد اصتالح نتانو رسهتا توست

بوجود آمدن و تغییر خاوصیات رسها به حالت ارگتانوفیلی

سورفکتانتهای آمفوتری در نتیجته مبادلته یتونی بتین گتروه

میشود .اصالح سطح نانو رسها سبم گسترش فضا در میتان

عاملی سورفکتانت با کتاتیونهتای مستتقر در ستطح نتانو رس

اصالح سطح نانو رس ...
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میباشد که این فرآیند برای تغییر در آبدوستی این نتانوذرات

پتتژوهش حاضتتر هتتم استتتفاده از ایتتن ستتورفکتانت آمفتتوتری

و ایجاد ویژگی آبگریزی در کنار بتاال بتردن ظرفیتت جتذب

کوکامیدو پروپیل بتتائین بترای اصتالح ستطح نتانو رسهتای

متتیباشتتد [ .]11ایتتن ستتورفکتانتهتتا ،دارای ماهیتتتهتتای

مونت موریلونیت است .ساختار این سورفکتانت مورد استفاده

دوگانهای هستند که میتوان همراه با سایر سورفکتانتها قابل

در شکل  2نشان داده شده است.

استفاده است ،کته ایتن موضتور از مزایتای مهتم ایتن نتور از
سورفکتانتها است [.]12
مطالعاتی توس محققان با هتدف اصتالح ستطح نتانو رسهتا
انجام شده است .در یکی از پژوهشهتا Bertini ،و همکتاران
( )2015اقدام به اصالح سطح نانو رس با استفاده از متاده پلتی
پتتروپیلن کتترده بودنتتد [ .]13در پژوهشتتی دیگتتر  Sureshو
همکتتتتاران ( )2016ختتتتواص ستتتتطحی نتتتتانو رس مونتتتتت

شكل  :2ساختار سورفكتانت آمفوتری کوکامیدو پروپیل بتائین.

 -2فعالیتهای تجربي

موریلونیتهایی که با ماده پلی استتایرن اصتالح شتده بتود را

این پژوهش در مقیتاس آزمایشتگاهی و بته صتورت ناپیوستته

متورد بررستی قتترار دادنتد [ .]14هم نتین  Yuanو همکتتاران

انجام شد .برای انجام این پژوهش ،نانو رس مونت موریلونیت

( )2017در پژوهشتتتی عامتتتتلدار کتتتتردن نتتتتانو رس را بتتتتا

و ماده کوکامیدو پروپیل بتائین ( )%98،C19H38N2O3استتفاده

آمینوپروپی تل تتتری اتوکس تی س تیالن بتترای بررس تی ختتواص

شده ،از شترکت ستیگما آلتدریر خریتداری شتدند .بررستی

مکانیکی این ماده مورد پتژوهش قترار دادنتد [ Ozcan .]15و

ویژگی سطحی ،ساختار و اندازه ذرات نانو رس اصالح شتده

همکتتاران ( )2017هتتم در پژوهش تی اصتتالح ستتطح نتتانو رس

با استفاده از دستگاه میکروسکو الکترونی روبشتی ()SEM

بتونیتتت بتتتا پلتتی وینیتتل کلرایتتد را بررستتی کردنتتتد [.]16

متتدل  KYKY EM3200ستتاخت شتترکت  Zeissو دستتتگاه

پژوهش های مختلفی هم با هدف اصالح سطح نانو رسهتا بتا

میکروستتتکو

الکترونتتتی عبتتتوری ( )TEMمتتتدل EM900

سورفکتانتهای مختلف انجام شده استت Xing .و همکتاران

ساخت شرکت  Zeissانجام شد.

( )2019با استفاده ازسورفکتانت آمفوتری آلکیل آمید بتتایین

هم نین چگونگی میان افزائی مواد اصالح شتده در نتانو رس

اقتتدام بتته اصتتالح ستتطح نتتانو رس کردنتتد [ .]17در پژوهشتتی

با استفاده از دستگاه الگوی پراش پرتوی ایک

( )XRDمدل

دیگتتتر Deoclecio ،و همکتتتاران ( )2018بتتتا ستتتورفکتانت

 STOE-STADI Pستتاخت شتترکت  Siemensو مطالعتتات

آمفوتری دی سدیم کوکو آمفو دی استات اقدام بته اصتالح

ساختاری بتا استتفاده از دستتگاه  FT-IRمتدل Nicolet6700

ستتتطح نتتتانو رس بتونیتتتت کردنتتتد کتتته قابتتتل استتتتفاده در

ساخت شرکت  Termoانجام شد که استتفاده از هتر سته ایتن

نانوکامپوزیتتتهتتای پلیمتتری باشتتد [ Abdelrahman .]18و

دستتتگاههتتای متتذکور در دانشتتکده علتتوم پایتته دانشتتگاه آزاد

همکاران ( )2019در پژوهش خود اقدام به اصالح سطح نتانو

اسالمی واحد تهران مرکزی انجام گردید .متواد اصتلی متورد

رس با سورفکتانت های آمفوتری آلکیل بتایین هتا کترد تتا بتا

استفاده در این پژوهش همراه با شرکت های خریتداری شتده

استفاده از این متواد اقتدام بته حتذف آالینتدههتا از آبهتای

در جدول  1گزارش شده است.

آلوده شده کنند [.]19

جدول  :1مواد مورد استفاده در پژوهش و مشخصات آنها.

با توجه به اهمیت و خواص کانیهای رس ،در این پژوهش از

ماده مورد استفاده

شرکت خریداری شده

ستتورفکتانت آمفتتوتری کوکامی تدو پروپی تل بتتتائین در جه تت

نانو رس مونت موریلونیت

سیگما آلدریر

کوکامیدو پروپیل بتائین

سیگما آلدریر

اصالح سطح نانو رسها استتفاده شتده استت .جنبته نتوآوری
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هم نین در جدول  2مشخاات نتانو رس مونتت موریلونیتت
مورد استفاده که آنالیر آن توس شرکت سیگما آلدرچ تهیته
شده نشان داده شده است.

 -3نتایج و بحث
ترکیم شدن سورفکتانت بتا نتانو رس ایتن متاده را کته یتک
ترکیم آبدوست بود به یک ماده با ویژگی آبگریزی تبتدیل

جدول  :2مشخصات نانو رس مونت موریلونیت مورد استفاده.
درصد ()%

ماده شیمیایي

% 42/1

SiO2

% 20/6

Fe2O3

% 21/5

Al2O3

% 2 /9

CaO

% 3 /7

Na2O

میکند .تاویر  SEMاز نتانو رس ختالص در شتکل  3نشتان
داده شده است.

بدست آوردن نانو رس مونت موریلونیت اصالح شده آلی از
طریق فرآیند مبادله یونی می باشد .در همتین راستتا ابتتدا نتانو

شكل  :3تصویر  SEMاز نانو رس خالص.

رس مونت موریلونیت با استتفاده از روش هیتدرو ستیلیکونی
خالصسازی شد .برای انجام این عمل ،ابتدا  %5از محلول نانو
رس مونتتتت موریلونیتتتت در آب مقطتتتر بتتته متتتدت 30 min
دیسپرس (پراکنده) شد و در ادامته ،ایتن محلتول بته دستتگاه
هیدرو سیلیکونی انتقال داده شد کته در اثتر ایتن اقتدام ذرات
ناخالص که انتدازه آنهتا کمتتر از  5 μmبتود از محلتول جتدا
شدند.

شكل  :4تصویر  SEMاز نانو رس اصالح شده.

در ادامه فرآینتد ،ستورفکتانت آمفتوتری کوکامیتدو پروپیتل
بتتتائین در مقتتداری برابتتر بتتا  1/5کتته بتتاالتر از ظرفیتتت تبتتادل

در شکل  ،4تاویر  SEMاز نانو رس اصالح شده که در طی

کتتاتیونی ( )CECاز نتتانو رس مونتتت موریلونیتتت بتته محلتتول

فرآیند مبادله یونی بدست آمتده ،نشتان داده شتده استت .در

دیسپرس شده اضتافه شتدند .جهتت بدستت آوردن نتانو رس

تاتتویر  SEMاز نتتانو رسهتتای ختتالص مونتتت موریلونیتتت

اصالح شتده ،محلتول بدستت آمتده بته متدت  10 hبتر روی

مشاهده می شود کته ایتن نتانوذرات دارای صتفحات بزرگتی

از عبور از صتافی سته مرتبته بتا

هستند .لذا SEM ،رس اصالح شده ،تغییرات قابل تتوجهی را

آب مقطر شستشو داده شد .محاول نهایی در دمتای اتتا بته

در مورفولتتویی نشتتان متتیدهتتد .در مقایستته بتتا مورفولتتویی

مدت  48 hدر آون و در محی خال خشک شد و پودر مورد

نانوذرات مونت موریلونیت خالص ،در نانو رسهتای اصتالح

نظر بدست آمد [.]17

شده بسیاری از ذرات کوچک و جمع شده وجود دارند.

همزن مکانیکی همزده و پ
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بتا توجته بتته افتزایش فاصتله پایتته در نتانو رس اصتالح شتتده،
حفرههای بیشتری دیده میشود .در تاویر  SEMاز نتانو رس
اصتتالح شتتده ،برختتی از جداستتازیهتتای فتتاز بتته صتتورت
مورفولویی در سطح ناهمگن این ترکیم مشتاهده متیشتود.
در ایتن تاتویر متیتتوان مشتاهده کترد کته نتانو رس مونتتت
موریلونیت دارای صفحات بزرگی استت .بتا ایتن حتال ،رس

شكل  :6تصویر  TEMاز نانو رس اصالح شده.

اصتتالح شتتده بتتا ستتورفکتانت ،تغیی ترات قابتتل تتتوجهی را در
مورفولویی نشان میدهد .با توجه بته افتزایش فاصتله پایته در

همانگونه که در اشکال بدست آمده مشتاهده متیشتود ،رس

ارگانورسها ،حفرههای بیشتری دیده میشود و توزیع انتدازه

مونت موریلونیتت بیشتتر حالتت تتوده ای داشتته و الیتههتای

ذرات در سطح نانوساختارها به صورت یکنواخت متیباشتد،

سیلیکاتی در بزرگنمایی زیاد در آن قابل تشخیص نیست ،امتا

که این امر نشان دهنتده توزیتع مناستم ستورفکتانت در میتان

پ

از اصالح با سورفکتانت ،ذراتی با اندازه بزرگتر تشتکیل

الیه های نانو رس مونت موریلونیت میباشد Lee .و همکاران

شتتده و ستتطح آنهتتا متخلختتل متتیباشتتد .هم نتتین الیتتههتتای

( )2015درتحقیقتتات ختتود بتته ایتتن نتیجتته رستتیدند کتته نتتانو

سیلیکاتی به دلیل ورود سورفکتانت به فضاهای بین الیتهای و

رس های مونت موریلونیت دارای یک شتبکه الیتهای هستتند

انبستتا آنهتتا قابتتل تشتتخیص بتتوده و دارای ابعتتاد نتتانومتری

که در آن الیههای رس بتا ضتخامت در حتدود  1نتانومتر بتر

میباشند.

روی هم قترار گرفتتهانتد [ .]20مطالعتات انجتام شتده توست

از تااویر  SEMو  TEMمیتوان دریافت که نتانوذرات رس

 Bingو همکاران ( )2016نشان میدهد که تعداد ستایتهتای

اصالح شده بتا ستورفکتانت آمفتوتری دارای ستاختار تقریبتا

م بت موجود در ساختار نانو رسها سبم میشود که ویژگتی

هموین و متراکم ،تودهای تقریبا فشرده همراه با ستطح تمتاس

این ماده در تبادل کاتیونی برای انجام فرآیند اصالح و تولیتد

مناسم و متخلخل می باشند ،در حالی که نمونتههتای ختالص

نتتانو بتتا پلیمرهتتا تحتتت تتتاثیر قتترار گیتترد [ .]21تاتتویر SEM

این ویژگیها را ندارند .همانطور کته مشتخص استت ستطح

بدست آمده در ایتن پتژوهش نشتان متیدهتد کته در فرآینتد

پوششهای نانو رس اصالح شتده ،نستبتا همتوار بتوده استت.

اصالح سورفکتانت آمفوتری کوکامیدو پروپیل بتتائین متورد

همتتانطتتور کتته از تاتتاویر مشتتخص استتت می تزان حفتترات،

استفاده بین الیتههتای رستی قترار گرفتته استت و در اثتر ایتن

نقصهای سطحی در نمونههای خالص از نانو رس بیشتر بوده

فرآیند فاصله الیتههتا بته مقتدار زیتادی افتزایش متییابتد .در

است .هم نین مقایسه نشان میدهد که میتزان زبتری ستطحی

شکلهتای  5و  ،6تاتویر  TEMاز نتانوذرات رس ختالص و

نمونههای رس اصالح شتده بیشتتر از نمونتههتای فاقتد ذرات

اصالح شده با سورفکتانت آمفوتری نشان داده شده است.

سورفکتانتی میباشد که دلیل افزایش زبری بته حضتور ذرات
پراکنده شده در داخل الیههای نانو رس مربو میشود [.]22
در شتتکل  ،5تاتتویر  FT-IRاز نتتانو رس مونتتت موریلونیتتت
خالص نشان داده شده است.
در طیتتف  FT-IRاز نتتانو رس مونتتت موریلونیتتت ختتالص دو
جذب در نواحی  794و  779 cm-1مشاهده شده است که این

شكل  :5تصویر  TEMاز نانو رس خالص.

دو طیف مربو به حاالت ارتعاشی پیوند  –CH2است.
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شكل :5تصویر  FT-IRاز نانو رس مونت موریلونیت خالص.

شكل  :6تصویر  FT-IRاز نانو رس مونت اصالح شده با سورفكتانت آمفوتری.

نتتوار طیفتتی در ناحیتته  950-1100 cm-1مربتتو بتته ارتعتتاش

مربتتو بتته پیونتتد  –CH2متقتتارن و پیونتتد ارتعاشتتات متقتتارن

کششی گروه  Si-Oتقسیم شده به یتک بانتد تیتز در  1033بتا

کشتتش  –CH2استتت کتته ایتتن نوارهتتا نشتتان دهنتتده اد تتام

یک شانه حتدود  1088 cm-1نستبت بته کشتش ستیال اتتم O

سورفاکتانت در ارگانورس استت .بتا توجته بته اینکته بانتدها

بطور عمودی است .در شتکل  FT-IR ،6از نتانو رس اصتالح

بسیار باریک هستند ،تغییترات شتدت آنهتا بتا افتزایش مقتدار

شده با سورفکتانت آمفوتری نشان داده شده است .در مقایسه

اولیه سورفاکتانت افزایش می یابد و این موضور نشتاندهنتده

با طیف نانو رس مونت موریلونیت خالص ،پیکهای جدیدی

بتتروز اتاتتال قتتوی میتتان ستتورفکتانت و نتتانو رس مونتتت

در نواحی  2852و  2926 cm-1ظاهر شده که این دو پیک

موریلونیت با افزایش مقدار اولیه سورفکتانت میباشد.
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مطابق شتکل  5در ناحیته  1456 cm-1یتک پیتک ظتاهر شتده

یکتی از مهمتترین روشهتا بترای مطالعته فاصتله بتین الیتههتا

است که مربو به گروه آلکیتل در ترکیتم نتانو رس مونتت

استفاده از پراش اشعه ایک

( )XRDاست کته بطتور ختاص

موریلونیت خالص است .برای حالتهتای اصتالح شتده نتانو

کاهش زاویه  2θو پهن شدن پیک نشان دهنده افزایش فاصله

رس در پیوند  ،–CH2با افزایش بارگذاری سورفاکتانت ،یک

بین الیه ای است .فاصله بین الیههای سیلیکات را میتتوان بته

پیک ارتعاشی به خوبی در نواحی  794 cm-1مشاهده شد کته

وسیله قانون براگ که برابر با  nλ=2dsinθاست بدستت آورد

با ساختار شیمیایی سورفکتانت مورد استفاده نیز مرتب استت.

که در ایتن رابطته  dفاصتله بتین الیتهای استت [ .]26یکتی از

ویژگیهای آبرسانی در نانو رس مونت موریلونیت ختالص

مهمترین خواص ستیلیکات هتای الیته ای ،وجتود فاصتله بتین

به ساختار  -OHدر الیته هشتت ضتلعی ترکیتم ،آب جتذب

الیههتای ستیلیکات ( )d001استت .ایتن فاصتله را متیتتوان بتا

شده بر روی سطوح خارجی نتانو رس و آب جتذب شتده در

داده های جمعآوری شده از پراش اشعه ایک

محاسبه کترد.

منتاطق داخلتی ایتن نتانوذرات نستبت داده شتده استت [.]23

تاویر  XRDاز نانو رس های ختالص در شتکل  7نشتان داده

خاوصیات این مولکولهای آب بین سطحی تتا حتد زیتادی

شده است .بر اساس نتایش بدست آمده ،یک پیک مربتو بته

وابسته به سطح رطوبت ماده و کاتیونهای بتین الیتهای استت

نانو رس خالص در ناحیه  5/78°به دستت آمتد و فاصتله بتین

[ .]24طیتف نتانو رس ختالص نشتتان متیدهتد کته ارتعاشتتات

الیههای رس  15/02 Åتعیین شد .الگوی پراش اشتعه ایکت

کششی  -OHدر ساختار ماده ،موجم جتذب بیشتتر واحتدها

مربتو بته نتانو رس اصتالح شتده بتا ستورفکتانت آمفتتوتری

در پیتتک  620 cm-1متتیشتتود .در ناحیتته 3100-3500 cm-1

کوکامیدو پروپیل بتائین در شکل  8نشان داده شده است.

طیف موجود یک نوار پهتن را در پیتک  3400 cm-1را نشتان
میدهد که نشان دهنده افزایش میزان قابتل تتوجهی از فاصتله
بین الیهای در نانو رس اصالح شده با سورفکتانت در مقایسته
با عدم افزایش مقدار اولیه سورفکتانت است .در اثتر افتزایش
سورفکتانت آمفوتر هنگامی که واحد آلکیتل بته داختل نتانو
رس مونت موریلونیت متال میشود ،بانتد وستیعی در ناحیته
 1456 cm-1در اثر مبادله یونی بوجود میآید .برای همپوشانی
ارتعاشات متقارن ( )H-O-Hو ارتعاشتات نامتقتارن ()H-O-H

شكل  :7تصویر  XRDاز نانو رسهای خالص.

ی تک پی تک در حتتدود  3150 cm-1بتته علتتت نوستتان حتتاالت
خمیدگی پیوند دیده میشود .ارتعاش خمشتی  H-O-Hبطتور
قابل توجهی از فرکان

 1637تا  1633 cm-1تغییر میکند .بتا

مطابق شکل  ،8پیک نتانو رس اصتالح شتده در نقطته 5/06°
بدست آمد و فاصله بین الیه های نانو رس بعد اصالح توست

افتتتزودن ستتتورفکتانت ویژگت تی ستتتطحی نتتتانو رس مونتتتت

ستتورفکتانت متتورد استتتفاده از مقتتدار  15/02 Åدر حالتتت

موریلونیت اصالح میشود به این ترتیم که سطح هیتدروفیل

اصالح نشده به مقدار  17/34 Åرسید که نشان دهنده افزایش

نانو رس به ارگانوفیل تغییر میکند .هنگامی کته ستورفکتانت

فاصله بین الیه ای است .با افزایش مقادیر بیشتر از سورفکتانت

باند کششی Si-O

اصالح کننده ،فاصله میان الیهای نانو رس مونتت موریلونیتت

در شتتبکه چهارضتتلعی تغییتتر م تیکنتتد .بتتا ای تن حتتال بتترای

هتتم افتتزایش بیشتتتری پیتتدا متتیکنتتد و در طیتتف  XRDایتتن

ارگانورس بدست آمده تغییر شکل باند و فرکان های آن به

ترکیبات شاهد تمایل پیک نمودار به سمت چت

هستتیم کته

شدت بارگذاری سورفکتانت بستگی دارد [.]25

این موضور با کاهش درجات  2θهمراه است.

به فضای بین الیهای نفوذ میکند ،فرکان
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اصالح کننده سبم باال رفتن ویژگی سازگاری نانوذرات رس
در تولیتتد نتتانو کامپوزیتتتهتتای پلیمتتر-رس متتیشتتود [.]32
تحقیقات  Ishidaو همکاران ( )2017نشان داد که استتفاده از
مواد سورفکتانتی در اصالح سطح نانو رسها و استفاده از این
مواد در سنتز نتانو کامپوزیتت هتای پلیمتر-رس ستبم بهبتود
یافتن پایداری حرارتی نانوکامپوزیتتهتای متذکور متیشتود

شكل  :8تصویر  XRDاز نانو رس اصالح شده با

[ .]33هم نین بر طبتق تحقیقتات  Beyerو همکتاران ()2016

سورفكتانت آمفوتری کوکامیدو پروپیل بتائین.

دمای تخریم حرارتی ) (Tdو عملکرد ترکیبات مشتق از این
نتتتایش بدستتت آمتتده در ایتتن پتتژوهش بتتا نتتتایجی کتته توست

نانوکامپوزیتتتهتتا بتتا افتتزایش بتتارگیری نتتانو رسهتتایی کتته

 Macanو همکاران ( )2015بدست آوردند مطابقت داشت به

سطح شان توس ستورفکتانت آمفتوتری اصتالح شتده استت

گونه ای که اضتافه شتدن ترکیبتات آلتی و ستورفکتانتهتای

افتتزایش متتییابتتد [ Xing .]34و همکتتاران ( )2019کتته در

افتزایش

پژوهش خود اقدام به استفاده ازسورفکتانت آمفوتری آلکیتل

فاصله بین الیهای در نانوذرات رس میشود کته متیتوانتد بته

آمید بتایین برای اصتالح ستطح نتانو رس مونتت موریلونیتت

عنتتوان عامتتل پیونتتد مناستتبی بتتین ذرات رس اصتتالح شتتده و

کرده بودند ،بیان داشتند که به منظور باال بردن میل نتانوذرات

ترکیتتتم پلیمتتتر جهتتتت دستتتتیابی بتتته ختتتواص مطلتتتوب در

رس بتتته متتتوادی آلتتتی ،اصتتتالح ستتتطح نتتتانوذرات رس بتتتا

نانوکامپوزیتتتتهتتتای پلیمتتتر-رس شتتتود [ Coulson .]27و

سورفکتانتها ،در ستنتز نتانو کامپوزیتتهتای پلیمتری-رس،

همکتتاران ( )2015اثتتر ستتاختار اصتتالح کننتتده ستتورفکتانت

مرحلتتهای بستتیار مهتتم استتت .پژوهشتتگران بیتتان داشتتتند کتته

آمفوتری بر روی نانو رس مونت موریلونیت را متورد مطالعته

سورفکتانتهای آمفوتری بکار برده شده در اصالح ستاختار

قرار دادند و دریافتند که ظرفیتت تبتادل کتاتیونی الیتههتا بته

شیمیایی نانوذرات رس ،توانایی کوپلیمریزه شدن با مونومرها،

محتتتوا و ستتاختار ستتورفکتانت بستتتگی دارد [ Yoon .]28و

مورفولویی و خاوصیات نهایی نانوکامپوزیت هتای پلیمتری

همکاران ( )2016در تحقیقات خود به این نتیجه رستیدند کته

را تحت تاثیر قرار میدهند .مقایسه نتایش بدست آمده در ایتن

افزایش مواد اصتالح کننتده ستورفکتانت آمفتوتری در میتان

پتتژوهش بتتا پتتژوهش انجتتام شتتده توس ت  Xingو همکتتاران

نانوذرات رس سبم افزایش فاصلههای بین الیهای میشتود و

( )2019نشان می دهد کته استتفاده از ستورفکتانت آمفتوتری

این نتیجه با پژوهش حاضر در تطابق است و نشاندهنتده ایتن

کوکامیتدو پروپیتل بتتتائین نستتبت بتته ستتورفکتانت آمفتتوتری

اثر است که افزایش فاصله بتین ستطوح بته شتدت وابستته بته

آلکیل آمیتد بتتایین در اصتالح ستطح نتانو رس دارای نتتایش

مقدار ماده اصالح کننده متورد استتفاده استت [ .]29یکتی از

بهتری مانند افزایش قابل توجه فاصله میتان الیتهای استت .در

مواردی که در اصالح سطوح نانو رس باید مورد بررسی قرار

پژوهش  Xingو همکاران ،بتاالترین فاصتله میتان الیتهای در

گیرد سازگاری بین ماده اصالح کننده و سطح نانو رس است

مقدار  16/29 Åمشاهده شد ،در حالی که در پژوهش حاضتر

[ Phiriyawirut .]30و همکاران ( )2015در تحقیقات خود به

این مقدار برابر با  17/34 Åبود [ .]17هم نین از مقایسه میتان

این نتیجه رسیدند که خواص الیته هتای ستیلیکات بته شتدت

یافتههای پژوهش  Deoclecioو همکاران ( )2018که اقدام به

وابسته به سازگاری بین عامل اصالح کننتده و الیتههتای نتانو

اصالح سطح نتانو رس بتا ستورفکتانت آمفتوتری دی ستدیم

رس است [ Liu .]31و همکتاران ( )2018در تحقیقتات ختود

کوکو آمفو دی استات کرده بودند ،مشخص شتد کته فاصتله

گزارش کردند که استفاده از سورفکتانت آمفوتری به عنتوان

بین الیهای در تحقیق  Deoclecioو همکاران برابر با 16/75 Å

آمفوتری به نانو رس هتای مونتت موریلونیتت باعت

233

1398  زمستان،40  شماره،سال یازدهم

[2] A. Erto, L. Sellaoui, A. Ben Lamine, M.S. Shamsudin, S.
Ismail, Chemical Engineering Journal, 351, 2018, 221.
[3] T.J. Pinnavaia, Intercalated clay catalysts, 220, 2014, 365.
[4] K.A. Carrado, Applied Clay Science, 17, 2010, 1.
[5] B. Xu, Q. Zheng, Y.H. Song, Y. Shangguan, Journal of
Polymer Research, 47, 2016, 2904.
[6] K. Buruga, H. Song, S. Jin, N. Bolan, T.K. Jagannathan, K.H.
Kim, Journal of Hazardous Materials, 19, 2019, 1.
[7] T. Xu, F. Zheng, Z. Chen, Y. Ding, Z. Liang, Y. Liu, Z. Zhu,
H. Fong, Chemical Engineering Journal, 233, 2019, 280.
[8] R.N. Maalige, A. Kanakaraj, A. Mahto, V. Sharma, D.
Deepika, D. Mondal, S.K. Nataraj, Chemical Engineering
Journal, 228, 2018, 1.
[9] K. Buruga, J.T. Kalathi, Journal of the Minerals, Metals &
Materials Society, 70, 2018, 1307.
[10] G. Choudalakis, H. Kalo, J. Breu, Journal of Applied
Polymer Science, 151, 2015, 200.
[11] Y. Fukushima, Applied Clay Science, 12, 2011, 79.
[12] C. Vatera, A. Adamovica, L. Ruttensteinera, K. Steinera, P.
Tajparac, V. Klanga, A. Elbe-Burgerc, M. Wirtha, C.
Valenta, International Journal of Pharmaceutics, 566, 2019,
383.
[13] S.Y. Bertini, S.J. Kim, S. Chung, Journal of Chemosphere
(Oxford), 55, 2015, 781.
[14] R. Suresh, S. Borkar,V. Sawant, V. Shende, T. Dimble, Int.
J. Pharm. Sci. Nanotechnol., 3, 2016, 901.
[15] A. Yuan, S. Allauddin, R. Narayan, T. Aminabhavi,
Ceramics International, 72, 2017, 929.
[16] S. Ozcan, R. Thongraar, Journal of Reinforced Plastics and
Composites, 27, 2015, 431.
[17] L. Xing,Y. Ke, X. Hu,Y. Zhao, F. Peng, C. Bai, Y. Lin,
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering
Aspects, 574, 2019, 54.
[18] F.B. Deoclecio, C.F. Edson, G.F. Maria, J. Maguy, Journal
of Environmental Chemical Engineering, 6, 2018, 7080.
[19] M.A. Abdelrahman, M.R.S. Shifa, J. Rem, H.G. Mona, S.N.
Mustafa, B. Abdelbaki, A. Samer, Separation and
Purification Technology, 21, 2019, 115.
[20] S.M. Lee, D. Tiwari, Appl. Clay Sci., 59, 2015, 84.
[21] X. Bing, S. Ping, P. Sheng, Journal of Applied Polymer
Science, 84, 2016, 842.
[22] K. Buruga, J.T. Kalathi, K.H. Kim, Y.S. Ok, B. Danil,
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 61, 2018,
169.
[23] S. Karaca, A. Gurses, M.E. Korucu, Journal of Chemistry, 5,
2013, 1.
[24] K.H.S. Kung, K.F. Hayes, Journal Langmuir, 9, 2015, 263.
[25] W. Xie, Z. Gao, K. Liu, W.P. Pan, R. Vaia, Thermochomica
Acta, 367, 2014, 339.
[26] S.A. Jahan, S. Parveen, S. Ahmed, H. Kabir, Materials
Science, 8, 2012, 67.
[27] J. Macan, H. Ivankovic, M. Ivankovic, H.J. Mencer, Journal
of Chemistry, 5, 2015, 36.
[28] S.R. Coulson, I. Woodward, J.P.S. Badyal, S.A. Brewer, C.
Willis, Journal of Physical Chemistry, 104, 2015, 36.
[29] K. Yoon, H. Sung, Y. Hwang, Applied Clay Science, 38,
2016, 1.
[30] A.E. Feiring, J.F. Imbalzano, D.L. Kerbow, Advanced
Engineering Plastics, 14, 2016, 36
[31] P. Phiriyawirut, R. Magaraphan, H. Ishida, Material
Research Innovations, 12, 2015, 187.
[32] M. Liu, Z. Jia, D. Zhou, Progress in Polymer Science, 39,
2018, 1498.
[33] H. Ishida, Y. Rodriguez, Journal of Polymer, 36, 2017, 31.
[34] F.L. Beyer, N.C.B. Tan, A. Dasgupta, M.E. Galvin, Journal
of Materials Chemistry, 14, 2016, 29.
[35] S. Liu, P. Wu, M. Chen, L. Yu, C. Kang, N. Zhu, Z. Dang,
Environmental Pollution, 228, 2017, 277.

... اصالح سطح نانو رس

بود که نسبت بته فاصتله بتین الیتهای پتژوهش حاضتر مقتدار
 هم نتتین نتتتایش نشتتان داد کتته استتتفاده از.کمتتتری استتت
ستتورفکتانت آمفتتوتری کوکامی تدو پروپیتل بتتتائین نستتبت بتته
ستتورفکتانت آمفتتوتری دی ستتدیم کوکتتو آمفتتو دی استتتات
سبم شده است که در سطح نانوذرات رس حفرههای بیشتری
مشاهده شود و میزان توزیتع انتدازه ذرات افتزایش پیتدا کنتد
) در پژوهش خود اقدام2017(  و همکارانLiu  هم نین.]18[
بتته استتتفاده از ستتورفکتانت آمفتتوتری دی ستتدیم کوکوئیتتل
 مقایسته میتتان.گلوتامتات در اصتالح ستتطح نتانو رس کردنتتد
سورفکتانت آمفوتری پتژوهش حاضتر بتا ستورفکتانت متورد
 و همکاران نشتان داد کته استتفاده ازLiu استفاده در پژوهش
سورفکتانت آمفوتری کوکامیدو پروپیل بتتائین دارای اثترات
م بتی مانند باال رفتن قابل توجه فاصله بتین الیتهای نتانوذرات
 نسبت به ستورفکتانت دی ستدیم کوکوئیتل گلوتامتات،رس
.]35[ دارد

 نتیجهگیری-4
نانو رس اصتالح شتده بتا ستورفکتانت آمفتوتری کوکامیتدو
پروپیل بتائین میتواند به عنوان یک ترکیم پر کننده موثر در
 ستتورفکتانت.رس استتتفاده شتتود-نانوکامپوزیتتتهتتای پلیمتتر
آمفوتری کوکامیدو پروپیل بتائین استفاده شده در این فرآیند
در اصالح سطح نانوذرات و افزایش فاصله بین الیههتای رس
 به طوری که با افزایش میتزان متاده،تاثیر قابل توجهی داشت
 بته مقتدار15/02 Å  فاصتله میتان الیتهای از،آلی اصالح گتر
 افزایش یافته است که این امر نشان دهنتده کتارایی17/34 Å
موثر این سورفکتانت در افزایش فاصتله میتان الیته نتانوذرات
.رس میباشد
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