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(دريافت مقاله 1399/03/12 :؛ دريافت نسخة نهايي)1399/09/20 :

چکیده
در اين تحقيق ،ايروژل سيليکا با روش سل ژل و خشك کردن در دمای محيط و با پيشمادة سديم سيليکات ساخته شده است .ايروژل تهيه شده با
اين روش ،فوق آبگريز است .برای آبدوست کردن آن ،نمونة تهيه شده در دمای  400درجة سانتيگراد به مدددت  2سدداعت اددرارت داده شددد.
ساختار نمونه های تهيه شده با استفاده از الگوی پراش پرتو ايکس ،ميکروسکوپ الکتروني روبشي ،جذب و واجذب گاز نيتددروژن مددورد مهال دده
قرار گرفته است .برای بررسي خاصيت آبدوستي و آبگريزی نمونهها ،آزمايش سهح تماس قهرة آّب انجددام شددده اسددت .پيوندددهای شدديميايي
نمونههای تهيه شده با استفاده از طيفسنجي فرو قرمز تبديل فوريه مورد مهال ه قرار گرفته شد .نتايج نشان دادندکه با آبدوسددت شدددن ايددروژل
سيليکا ،اندازة ذرات تشکيل دهندة آن بزرگتر شده و توزيع اندازة افرههای آن کمتر ميشود .زاوية تماس قهرة آب با سهح نمونة فوق آبگريز
 170درجه است .اين عدد برای نمونة آبدوست به  51درجه ميرسد .نتايج اين تحقيق در مقايسه با نتايج تحقيقددات مشددابه ،بهبددود در خاصدديت
آبگريزی و اجم کلي قهر افره و قهر ميانگين را برای نمونة فوق آبگريز نشان ميدهد .در اين تحقيق برای اولددين بددار اندددازة ذرات ايددروژل
سيليکای آبدوست و آبگريز با استفاده از نرم افزار ديجيمايزر اندازهگيری شده است.

واژههای کلیدی :ايروژل سيليکا ،فوق آبگريز ،فشار محيط ،سل ژل ،نانوساختار

جامد ،يا دود آبددي نيددز گفتدده مدديشددود .ايددروژلهااا متشددکل از

 .1مقدمه
ايروژلها 1جامدهايي فوق سبك و بسيار متخلخل هستند که بددا

نانوذرات بهعنوان بلوکهای ساختماني هستند که اين نددانوذرات

جايگزين کردن مايع درون يك ژل با هوا ،بدددون افددت اجمددي

به هم متصل شده و يك ساختار متخلخل بددا منافددذ بدداز ايجدداد

ساخته ميشوند .به اين مواد ،دود يخ زده ،2دود جامددد ،3هددوای

کردهاند .بهعبارتي ديگر ايروژل يك شبکة جامد متخلخل اسددت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Aerogels
2. Frozen smoke
3. Solid smoke

که ااوی بستههای هوا است؛ اين بستههای هوا درصد بااليي از
اجم درون ماده را اشغال ميکنند .در واقددع ايددروژل يددك مددادة
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ین توسااط

خاص با فرمول شيميايي مشخص نيسددت ،بلکدده بددهدسددتهای از

به یسااانی جااذب ین شااود و در عااین حااال سا

مواد با ويژگيهای مشخص گفته ميشود .از ويژگدديهددای ايددن

حاللهای ق بی مانن یب که تنش س حی باالیی دارند ،خدديس

مواد ميتوان بهچگالي کم ،سهح ويژة بسدديار بدداال ،منافددذ بدداز و

نشود .تهية ایروژل سیلیکای یبگریااز بددهدو روش امکااانپااذیر

تخلخل زياد آنها اشاره کرد ]. [4-1

است :با روش ساخت و یا بااا احااالح سا حی ین .در احااالح

ايروژلها بهسه دستة آلي ،غير آلي و دوگانة آلي -غيددر آلددي

س حی ،گروههای ق بی  OHسهح ايروژل سيليکا با گروههااای

تقسدديم مدديشددوند ] .[1در ميددان ايددروژلهددای شددناخته شددده

غیرق بی جددايگزين شددده و در نتيجدده انددرژی آزاد سددهحي آن

ايروژلهای سيليکا و کربن به دليل داشتن ويژگيهای فيزيکي و

کاهش ميیاب ] .[16در اين تحقيق دو نمونة ايددروژل سدديليکای

شيميايي منحصر به فرد مثل سددهح ويددژه و تخلخددل بدداال بددرای

فوق آبگريز و آبدوست ساخته شده و ويژگيهای سدداختاری

مقاصد تميز کردن محيط زيست بيشتر استفاده شدهاند.

آنها مورد مهال ه قرار گرفته است.

اولين ايروژل ساخته شده ،ايروژل سيليکا بوده است .مهال ة
ايروژلهای ساخته شده تا کنون نشان ميدهد که اين ايروژلهددا
گسددترة مسدداات سددهح ويددژة ( ،)500-1500 m2/gتخلخددل
( )80-90%و چگدددالي ( )0/03-0/35g/cm3دارندددد ] .[1ايدددن

 .2مواد اولیه و روش انجام آزمایش
برای تهية هيدروژل سدديليکا از مددادة اوليددة ارزان قيمددت سددديم
سيليکات استفاده شده است .از مواد زير برای سدداخت ايددروژل

ايروژلها نسبت بددهتمددام جامدددهددايي کدده مددورد بررسددي قددرار

سيليکا استفاده شده است :سديم سيليکات ( Na2SiO3مددرک بددا

گرفتهاند ،پايينترين رسانندگي ارارتي ] ،[6-5ضريب شکست

درصددد وزنددي  %36و نسددبت :3/33

 ،)Na2 : SiOاسدديد

] ،[7سرعت صوت ] [8و ثابت دیالکتريك ] [9را دارند .بهدليل

سددديتريك ( C6H8O7سدددامچون) ،تدددری متيدددل کلروسددديالن

داشتن اين ويژگيهای بينظير در زمينههای مختلف از جمله در

( ،TMCS C3H9ClSiمدددرک) ،متدددانول ( ،CH3OHسدددامچون)،

سامانههای انرژی خورشيدی ،يخچالها ،فالسكهای ارارتددي،

هگزان ( ،C6H16سامچون) و از آب يونزدايي شددده بددرای تهيددة

مدددارهای مجتمددع ،اسددگرهای گددازی و زيسددتي ،بدداتریهددا و

محلولها و شستن نمونههای هيدددروژل سدديليکا اسددتفاده شددده

بهعنوان حامل دارو در پزشکی مددورد اسددتفاده قددرار مدديگيرندد

است .در اين تحقيق از روش خشك کردن در فشار محيط برای

] .[14-10همچنين از آنها بااهعنااوان کاتاليسددت و جدداذب

][15

=1

2

تهية ايروژلهای سيليکا استفاده شده است.

استفاده ميشود .ايروژل سيليکا را ميتوان در دو نوع آبدوست

برای تهية نمونههای هيدروژل سيليکا روش تكمرالهای با

و آبگريز توليد کرد که نوع آبگريز آن مولکددولهااای ی اای را

کاتاليست اسيدی مورد استفاده قرار گرفته اسددت .در ايددن روش

جذب کرده و در عین حال مو کولهای یب را جذب نمیکنا ؛

ابتدا با استفاده از آب يونزدايي شده محلول سديم سيليکات بددا

در نتيجه در جذب مایعات ی ی ،روغنها ،جااذب مااواد ی اای ا

چگالي ويژة  1/35رقيق شده بهچگالي ويژة  1/05رسيد ،سد س

محیطهای یبی و انتقال ماي ات در اب اد نددانو بددرای کاربردهددای

به  5ميليليتر از اين محلول رقيق شده  0/5ميليليتر از محلول 3

شيميايي و زيسددتفندداوری کددارايي بيشددتری دارد .در واقااب بااا

موالر اسيد سيتريك به صورت قهره قهره اضافه شد .محلول بددا

یبگریز کردن ایروژل سیلیکا میتوان انرژی ی اد سا حی ین را

استفاده از همزن مغناطيسددي و در دمددای اتدداق همددزده شددد تددا

در گسترة وسي ي تنظيم کرد .انرژی آزاد سهحي ايددروژل نقددش

هيدروژل سدديليکا تشددکيل شدد .بدده منظددور افددزايش اسددتحکام

بسيار مهمي در رطوبتپذيری سهح آن و تددنش سددهحي فصددل

ساختار ،هيدروژل تهيه شده به مدت سه ساعت درون اجدداق بددا

مشترک مايع و جامد دارد .مايع آلي تنش سددهحي پدداييني دارد؛

دمای  50˚Cقرار گرفت .پس از آن در مدت زمان  24سدداعت و

بنابراين الزم است که انددرژی آزاد سددهحي ايددروژل بددهگونددهای

در دمای  50˚Cهيدروژل تهيه شده  4بار با آب يونزدايي شددده

تنظیم شود که مایب ی ی غیر ق بی ین به طور کامل خیس ش ه و

شسته شددد تددا يددونهددای سددديم آن اددذ .شددوند .پددس از آن
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هيدروژل به مدت  24سدداعت و در دمددای  50˚Cدرون متددانول

تهية ايروژل سيليکا با روش خشددك کددردن در محدديط ،تنهددا در

قرار ميگيرد تددا آب موجددود در افددرههددای آن توسددط متددانول

صورتي امکانپذير است که سهوس آن آبگريز باشددد؛ بنددابراين

جايگزين شود .پس از اين مرالدده از مخلددوا متددانول :هگددزان:

قبل از مرالة خشك کردن بايد سهح نمونه توسددط گددروههددای

 TMCSبا نسبت اجمي  1:1:1برای اصددالس سددهحي آلکددوژل

غير قهبي (در اينجا متيل) اصددالس شديميايي شددود .گددروه متيددل

استفاده شد .به اين منظور آلکوژل تهيدده شددده ،در ايددن مخلددوا

جايگزين گروه هيدروکسيل شده و سهح ژل آبگريز ميشددود.

درون تفلون اتوکالو  100 ccقرار گرفت .در اين مراله اتوکالو

انرژی آزاد سهح و ساختار هندسي سهح ،دو پارامتر مهددم بددوده

بهمدت زمان  24ساعت و در دمای  50˚Cقرار گرفددت .پددس از

که روی ترشوندگي سهح اثر دارند .از نقهه نظر انرژی ،انددرژی

خنك شدن اتوکالو برای اذ TMCS .اضدافه ،ژل بددا هگددزان

سهحي کم و زبری سهحي زياد برای ايجدداد سددهوس آبگريددز

شسته شد .در مرالة خشك کردن ،ژل ابتدا بهمدت  24سدداعت

ضروری هستند .ترشوندگي سهح مواد ميتواند با تغيير خواص

در دمای اتاق قرار گرفت .در اين مراله ژل مقددداری از اجددم

فيزيکي و شيميايي سهح تغير کنددد و از االددت آبدوسددتي بدده

خود را از دست داد .پس از اين مراله ،ژل به مدت يك ساعت

آبگريزی تغيير کند .در اين سهوس يددك عامددل خددارجي نظيددر

در دمای  50˚Cو يك ساعت در دمددای  200˚Cدر اجدداق قددرار

گرما ،pH ،نور ،الکتريسدديته و مغندداطيس مدديتوانددد ترشددوندگي

داده شد .در پايان مرالة قبل ،اجم ژل افزايش يافته و تقريباً به

سهح را تغيير دهد .مدل ونزل 1رفتار ترشوندگي سهوس زبددر را

اجم اوليه برگشت .با استفاده از روش فوق دو نمونددة ايددروژل

تشريح ميکند .طبق اين مدل با افزايش زبری سهح ،آبگريزی

سيليکای آبگريز تهيه شد ] .[17يکي از نمونددههددای آبگريددز

سهح افزايش مييابددد ] .[18در مددورد ايددروژل سدديليکا پددس از

پس از تهيه بهمدت  2سدداعت در کددوره در دمددای  400˚Cقددرار

انجام اصالس شيميايي سهح ،گروههای غير قهبي متيل جايگزين

ميگيرد تا نمونه آبدوست شددود ] .[5نمونددههددای آبگريددز و

گروههای قهبي هيدروکسيل ميشوند .مولکولهای آب پددس از

آبدوست بهترتيب  Aو  Bنامگذاری شدهاند.

اضافه شدن مادة غير قهبي تالش ميکنند بهنحوی کنار هم قرار
گيرند که بيشترين تماس را با يکددديگر داشددته باشددند .بنددابراين
آنتروپي سيستم افزايش يافته ،در نتيجدده دو مددادة آبدوسددت و

 .3سازوکار انجام آزمایش
با اضافه شدن اسيد سيتريك به محلول سديم سدديليکات ،سددديم

آبگريز در يکديگر ال نخواهند شد .بددا اددرارت دادن نمونددة

سيليکات با آب واکنش داده و اسيد سيليسيك تشکيل ميشددود.

آبگريز گروههای متيل جای خود را بهگروههددای هيدروکسدديل

اسيد سيليسيك چگاليده شده و ذرات کوچددك سدديليکا تشددکيل

ميدهند .عالوه بر آن ممکن است گرمددا بددر روی زبددری سددهح

ميشوند .به تدريج ذرات سيليکا به هم چسددبيده و شدداخههددای

تددیثير داشددته باشددد و باعددب کدداهش زبددری سددهح و در نتيجدده

سليکا تشکيل ميشوند .اين شاخههددا نيددز يددك شددبکه تشددکيل

آبدوست شدن نمونه شود ] .[4واکنش اصالس شيميايي سددهح

ميدهند و در نتيجه هيدروژل سيليکا تهيه ميشود .واکنشهددای

به صورت واکنش ( )3است:

( )1و ( )2واکنشهای هيدددروليز و چگددالش را در ايددن مرالدده
نشان ميدهد ].[4
واکنش هيدروليز:
()1

,نمك سديم

واکنش چگالش:
()2

C6 H 8O7

Na2 SiO3 + H2O → Si ( OH )4 +

→ Si — ( OH )4 + ( HO )4 —Si
( HO )3 — Si — O — Si — ( OH )3 + H2O,

→ —Si —O —Si — ( OH )3 + Cl —Si (CH )3

()3

( HO )3

( CH 3 )3 —Si —O —Si — ( CH 3 )3 + HCl ,

 .4نتایج
ساختار نمونههای تهيه شده با استفاده از الگوی پراش پرتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ميداني2

( ،)FESEMجذب و واجددذب گدداز نيتددروژن بددا آزمددون

3BET

مورد مهال ه قرار گرفته است .برای بررسي خاصيت آبدوسددتي
و آبگريزی نمونهها ،آزمايش سهح تماس قهرة آّب انجام شده
است .پيوندهای شيميايي نمونههددای تهيدده شددده بددا اسددتفاده از
طيفسنجي مادون قرمز تبديل فوريه )FTIR( 4و عنصرسنجي با
آزمون پراکنندگي انرژی پرتوی ايکددس )EDX( 5مددورد مهال دده
قرار گرفته است.
شکل  .1الگوی پراش پرتو  Xدو نمونة  Aو .B

 .1.4نتایج پراش پرتوی ایکس
ساختار بلوری و درصد خلددوص فدداز دو نمونددة  Aو  Bتوسددط
الگوی پراش اش ة  Xمورد مهال ه قرار گرفته اسددت .نتددايج بدده
دست آمده از  XRDدر شکل  1نشان داده شده اسددت .مشدداهده
ميشود که هر دو نمونه در گسترة  20تا  25درجدده دارای يددك
قلة پهن هستند .اين دو الگو نشان مدديدهنددد کدده هددر دو نموندده
ساختار آمور .دارند .نمونة  Aنسبت به نمونة  Bقلة پهددنتددری
دارد .با با بازپخت نمونددة  Bدر دمددای  400˚Cمدديتددوان نتيجدده

 FESEMدر شکل  2نشان ميدهند که هر دو نمونة آبدوسددت
و آبگريز ساختار متخلخل و اسفنجي دارنددد .اندددازة ذرات دو
نمونه بددا اسددتفاده از نرمافددزار ديجيمددايزر بددا دقددت  2نددانومتر
اندازهگيری شد . .شکل  3نمودار توزيدع اندددازة ذرات را نشددان
ميدهد .مشاهده شد که ميانگين اندازة ذرات نمونة  Bبزرگتددر
از نمونة  Aاست .ميانگين اندازة ذرات (خوشه) برای نمونههای
 Aو  Bبهترتيب  26و  38نانومتر اندازهگيری شد.

گرفت که نظم ساختاری نمونه بهبود مييابددد .نتددايج بدده دسددت
آمده با نتايج ااصل در مرجعهددای ] [5و ] [19سددازگار اسددت.

 .3.4نتایج پراش انرژی پرتوی ایکس

همچنين بهنظرميرسد که با بازپخت نمونة  Bدر دمددای 400˚C

نتايج  EDXنشان داد که درصد جرمي و اتمي کددربن در نمونددة

اندازة ذرات نمونه افزايش مييابد .در واقع ميتوان نتيجه گرفت

آبدوست نسبت بهنمونددة آبگريددز کمتددر اسددت .نتددايج نشددان

که اندازة ذرات نمونة آبگريددز ) (Aکوچددكتر از اندددازة ذرات

ميدهند که دليل آبدوست شدن نموندده ،از بددين رفددتن عوامددل

نمونة آبدوست) (Bاست.

اصالس کننده سهحي با افزايش دماست .نتايج ااصددل از آندداليز
 EDXدر شکل  4نشان داده شده و درصد وزني و اتمي ااصل

 .2.4نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی
ريخت شناسي سهح و اندازة ذرات نمونههای ايروژل با استفاده
از  FESEMمورد مهال ه قرار گرفته است .تصاوير

از آنالیز  EDXدر جدول  1مرتب شده است.

 .4.4نتایج جذب و واجذب گاز نیتروژن
شکل  .5الف نمودارهای جذب و واجذب گاز نيتروژن را نشان
ميدهد .نمودارها طبق تقسيمبندی آيوپاک 6نددوع چهددار بددوده و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. X-ray difraction
2. Field emission scanning electron microscope
3. Brunauer–Emmett–Teller
4. Fourier-transform infrared
5. Energy-dispersive X-ray

پسددماند دارنددد کدده نشددان مدديدهنددد در هددر دو نددوع ايددروژل
آبدوست و آبگريز ساختار نانو متخلخل وجود دارد .منحنددي
پسماند نمونة آبدوست نسبت بهنمونة آب گريز سهح کمتری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6. IUPAC
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(ب)

(الف)
شکل  .2تصاوير  FESEMدر مقياس ( ،200 nmالف) نمونة آبگريز و (ب) نمونة آبدوست.

(ب)

(الف)

شکل  .3نمودار توزيع اندازة ذرات با استفاده از ديجيمايزر( ،الف) نمونة آبگريز و (ب) نمونة آبدوست.
جدول  .1درصد وزني و اتمي ااصل از آناليز  EDXنمونههای  Aو .B
عناصر

درصد اتمي
نمونة

A

درصد وزني
نمونة

B

نمونة

A

نمونة

B

C

19/23

6/77

12/07

4/04

O

48/54

57/04

40/60

45/39

Si

32/23

36/19

47/33

50/56

مجموع

100

100

100

100

116

جلد  ،21شمارة 1

نرگس نوازش و مرتضی زرگرشوشتری

)Energy (keV

)Energy (keV

شکل  .4آناليز  EDXنمونههای ( )Aآب گريز و ( )Bآبدوست.

(ب)

(الف)

شکل ( .5الف) نمودارهای جذب و واجذب گاز نيتروژن و (ب) نمودارهای توزيع اندازة افرههای دو نمونة  Aو .B
جدول  .2دادههای ااصل از آناليز جذب و واجذب گاز نيتروژن نمونههای  Aو .B
نمونه

مساات سهح ويژة

BET

قهر ميانگين افرهها

2

اجم کلي افرهها ) (g/cm3در
نقهة

P/P0 =0/983

( )m /g

()nm

A

618

22/3

3/5

B

696

16/0

2/8

دارد و زودتر به اشباع رسيده است .توزيددع اندددازة افددرههددا بددا

اندازة افرهها برای نمونة آب گريز در محدودة  1/22تددا 90/04

استفاده از روش  BJH1بررسي شد .مهابق شددکل  .5ب توزيددع

نانومددتر و برای نمونة آبدوسددت در محدودة  1/22تا 53/25

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Barrett- Joyner- Halenda
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شکل  .6طيف فرو قرمز تبديل فورية دو نمونة  Aو .B

نانومتر است .نتايج نشان ميدهند که با آبدوست شدددن نمونددة

جايگزين ميشود که گروههای متيددل باعددب آبگريددزی نموندده

ايروژل سيليکا ،ساختار افرهها تا ادودی فرو ميريددزد .همددان

ميشوند.

طور که جدول  2نشان ميدهد قهر ميانگين افددرههددا و اجددم
کلي افرهها برای نمونددة آبدوسددت کمتددر از نمونددة آبگريددز

 .6.4اندازهگیری زاویۀ تماس

است.

زاوية تماس قهرة آب برای هر دو نمونة آبدوست و آبگريددز
نشان داده شده است .همانطور که از شددکلهددای  .7الددف و ب

 .5.4نتایج طیف سنجی فرو قرمز تبدیل فوریه

مشاهده ميشود نمونددة آبدوسددت زاويددة تمدداس  51درجدده و

نتايج  FTIRدو نمونة آبدوست و آبگريددز در شددکل  6آورده

نمونة آبگريز زاوية تماس  170درجه دارد.

شده است .دو قلة جذب در 467 cm-1و  1093 cm-1مربدوا
به پيوند  Si-O-Siاست و در هر دو نمونة آبدوست و آبگريز

نتايج اين تحقيق برای نمونددة آبگريددز بددا نتددايج تحقيقددات
مشابه در جدول  3مقايسه شده است.

بدون تغيير مانده است .با کلسينه کردن نمونه ،مدديتددوان نتيجدده
گرفت که پيوندهای اصلي آن بدون تغيير باقي ميمانددد .دو قلددة

 .5نتیجهگیری

جذب در  1627و  3437مربوا به پيوند  O-Hاست و مشدداهده

در اين تحقيق دو نمونة آبدوسددت و فددوق آب گريددز ايددروژل

ميشود که در نمونددة آبگريددز ايددن قلددههددا نسددبت بدده نمونددة

سيليکا ساخته شد .الگوی پراش اش ة  Xنشددان داد کدده هددر دو

آبدوست ض يفتر بوده و قلههای موجود در  847و  2964که
مربوا به پيوند  CH3است در نمونة آبگريز قویتددر از نمونددة
آبدوست است .در نمونة آبگريددز دو قلددة جددذب در  758و
 1257وجود دارد که به ترتيب مربوا به  Si-CH3و  Si-Cاست
] .[20از نتايج ااصل از  FTIRمدديتددوان نتيجدده گرفددت کدده بددا
اصالس سهحي نمونه ،گروههای هيدروکسيل با گروههای متيددل

نمونه در گسترة  20تا  25درجه يك قلة پهن دارنددد؛ در نتيجدده
هر دو نمونه ساختار آمور .دارند .نمونة فوق آبگريددز نسددبت
به نمونة آبدوست قلة پهنتری دارد .ميتوان نتيجه گرفت کدده
نمونة آبدوست نظم ساختاری بهتددری دارد .تصدداوير

FESEM

نشددان داد که هر دو نموندده ساختددار متخلخددل و اسفنجي
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(ب)

(الف)
شکل  .7اندازهگيری زاوية تماس قهرة آب با سهح نمونة (الف) آب گريز  Aو (ب) آبدوست .B
جدول  .3مقايسة نتايج اين تحقيق با تحقيقات

مشابه.

اجم کلي افرهها ]  [cm3g-1در

قهر ميانگين افرهها

مساات سهح ويژة

()nm

]BET [m2 g-1

مرجع

][17

2/27

13/04

719

148

مرجع

][21

2/38

16/5

579

143

3/5

22/3

618/83

170

نقهة

تحقيق ااضر

P/P0 =0/983

زاوية تماس قهرة آب
بر اسب درجه

دارند .برای اولين بار اندازة ذرات نمونهها با استفاده از نرمافددزار

ايروژل سيليکا را در اين تحقيق نسبت بهتحقيقات مشددابه نشددان

ديجيمايزر اندازهگيری شد .اندازهگيری اندازة ذرات دو نمونه با

داد .از نتايج ااصل از  FTIRميتوان نتيجه گرفت که با اصالس

استفاده از اين نرمافزار نشدددان داد که اندددازة ذرات در نمونددة

سددهحي نموندده ،گددروههددای هيدروکسدديل بددا گددروههددای متيددل

آبدوست بزرگتددر اسددت .نتددايج  EDXنشددان داد کدده درصددد

جايگزين ميشود که گروههای متيل باعددب آب گريددزی نموندده

جرمددي و اتمددي کددربن در نمونددة آبدوسددت نسددبت بددهنمونددة

ميشوند .اندازهگيری زاوية تماس قهرة آب اين نتيجدده را تیييددد

آبگريز کمتر است؛ که نشان دهندة از بين رفتن عوامل اصددالس

کرد .زاوية تماس قهرة آب برای نمونة فددوق آبگريددز در ايددن

کننده سهحي با افزايش دماست .نمودارهای جددذب و واجددذب

تحقيق در مقايسه با تحقيقات مشابه افزايش يافت.

گاز نيتروژن نشان داد که در هر دو نددوع ايددروژل آبدوسددت و
آبگريز ساختار نانو متخلخددل وجددود دارد .ايددن نتددايج ،نتددايج

تشکر و قدردانی

ااصل از  FESEMرا تیييد ميکند .توزيددع اندددازة افددرههددا بددا

نويسندگان از دانشگاه شهيدچمران اهواز برای امايددت از ايددن

اسددتفاده از روش  BJHبررسددي شددد .نتددايج نشددان داد کدده بددا

پددژوهش بددا پژوهاندده بددهشددماره  SCU.SP99.559قدددرداني

آبدوست شدن نمونددة ايددروژل سدديليکا ،سدداختار افددرههددا تددا

ميکنند.

ادودی فرو ميريزد .نتايج ااصل بهبود در ويژگيهای فيزيکي
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