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چکیده :هیبرید پلی (آکریل آمید-کو-دی آلیل دی متیل آمونیم كلريد)  /سیلیکا از طریق بلندسازی فیزیکی تهیه و بههمراه پلی آکریل آمید آنیونی
برای حذف رنگهای قرمز کاتیونی ( ،)Basic Red 22قهوهای آنیونی ( )Brown HTو رزبنگال خنثی ( )Rose Bengalاز طریق فرایند لختهسازی
بهکار گرفته شد .پلی آکریل آمید آنیونی نیز از طریق آبکافت قلیایی پلی آکریل آمید تحت شرایط مالیم تا  %35آبکافت تهیه شد .از طیف سنجی
زیر سرخ برای بیان ویژگی پلی آکریل آمید آبکافت شده ،کوپلیمر و هیبرید آن با سیلیکا مورد استفاده قرار گرفت .در ضمن اثر مقدار سیلیکا ،مقدار
کوپلیمر و غلظت ابتدایی رنگ بر فرایند لختهسازی هر رنگ در غلظت ثابت از پلی آکریل آمید آنیونی با استفاده از دادههای به دست آمده از دستگاه
طیفسنجی بررسی شد .نتیجهها نشان دادند که این سامانه میتواند برای حذف رنگهای یونی به کار رود و در مورد سرخ کاتیونی  %100حذف رنگ
قابل دستیابی است.
واژههای کلیدی :پلی (آکریل آمید-کو-دی آلیل دی متیل آمونیم كلريد) /سیلیکا ،پلی آکریل آمید آنیونی ،لختهسازی ،رنگ

رنگ در آب بهطور کامل واضح و نامطلوب است .افزون بر این
رنگها و فراوردههای تخریب آنها ،سرطانزا و سمی هستند .وجود
این رنگها در آب رودخانهها بر زندگی آبزیان نیز اثر دارد زیرا مانع
از نفوذ نور به داخل آب شده و در نتیجه بر عملکرد فتوسنتز گیاهان
دریایی اثر گذاشته و رشد آنها را محدود میکند [ 1و .]2
با توجه به توضیحات فوق نیاز به یک تصفیهی مؤثر برای
حذف این مواد و کاهش سمیت پساب احساس میشود .از جمله
روشهای فیزیکی و شیمیایی مورد استفاده لختهسازی ،جذب،
فیلتراسیون اکسایش و الکترولیز هستند [ 3تا  .]5با این وجود
هیچ روشی به تنهایی از نظر اقتصادی و فنی منجر به حذف کامل

مقدمه
تنها حدود  %0/03از ذخایر آب جهان برای فعالیتهای انسانی در
دسترس هستند .رشد جمعیت و رونق اقتصادی تقاضا برای آب را
افزایش دادهاند درحالیکه عرضه ثابت باقی مانده است .افزون بر آن
مدیریت نامناسب ،منابع آب در دسترس را کاهش داده است [.]1
از طرف دیگر فاضالب تولیدی به واسطهی صنایع از جمله
آالیندههای زیست محیطی مهم به شمار میرود که بخش بزرگی از
آلودگی آنها به مواد رنگی مربوط میشود .پساب حاصل از صنایع
نساجی ،پالستیک ،چرم ،الستیک ،کاغذ ،چاپ و مواد غذایی حاوی
مقدارهای زیاد ترکیبهای رنگی است .حضور مقدارهای بسیارکم
*عهدهدار مکاتباتhmahdavi@khayam.ut.ac.ir :
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ؾیّیىأ ،مساض وٛپّیٕط  ٚغّظت اتتسایی ضً٘ تط فطایٙس ِرتٝؾاظی ٞط ضً٘ ٔٛضز تطضؾی لطاضٌطفتٙس.

سامانه لخته ساز دوگانه برای حذف رنگ از آب ...
تخصتجزتی 
دستگاٌَا 

مًادي

کرومات از شرکت مرک تهیه شد .استون و متانول صنعتی ،پلی
رنگ نمیشود و بهطور معمول برای یک تصفیهی مناسب دو یا
شد .ؾسیٓ
،)APS
منابعؾِٛفات
آٔ٘ٛیْٛاز پط
،)DADMAC
وّطایس (
آٔ٘ٛیْٛ
آِیُ
،)AM
آوطیُ[.]6آٔیس
داخلی (تهیه
)5000000
جرم g/mol
آمید (با
زی ٔتیُآکریل
سازی
حاضرزیلخته
در (حال
چند روش با هم ترکیب میشوند
دستگاه
)FT-IR
فروسرخ (
قطوتهای
وطٔٚات اظ طیف
شود.
محسوب می
ٞیسضٚوؿایس،تصفیه
بهعنوان یکی از موفقترین مراحل پیش
سنجتا خطْ
طیف آٔیس (
پّی آوطیُ
ٔتاَ٘ٛباصٙؼتی،
اؾتٚ ٖٛ
ٔطن تٟی ٝقس.
پتاؾیٓ
٘یتطات ٘مط،ٜ
 IR-0044 Shimadzu FTثبت گردیدهاند و با استفاده از دستگاه
این فرایند حد واسط خطرناکی تولید نمیکند و در ضمن در
 )5,000,000 g/molاظ ٔٙاتغ زاذّی تٟی ٝقس.
 UV-Visمدل  uv-Shimadzu 2100کیفیت آب تصفیه شده
مقیاسهای بزرگ از لحاظ هزینه مقرون به صرفه است [ 7و .]8
عیفٞ1ای فطٚؾطخ ( )FT-IRتٛؾظ زؾتٍا ٜعیف ؾٙح  IR-0044 Shimadzu FTثثت ٌطزیسٜا٘س  ٚتا اؾتفاز ٜاظ
مورد تجزیه قرارگرفت.
در این فرایند یک عامل لختهساز به محلول رنگ افزوده و از
 uv-Shimadzuویفیت آب تصفی ٝقسٛٔ ٜضز آ٘اِیع لطاضٌطفت.
زؾتٍاٜ
 )32100و تولید
ٔسَیسازی
uv-visخنث
سازی 2و
طریق برهمکنش رنگ و پلیمر (پل
آبکافت قلیایی پلی آکریل آمید
تجمعات قابل رسوب رنگ از سامان ه حذف میشود .میزان حذف
َیذريلیشقلیاییپلی
آکزیلآمیذ  پلی آکریل آمید ( ۴گرم) و سدیم هیدروکسید ( 14/4گرم) را در
مورد استفاده
رنگ بهطور کامل وابسته به نوع رنگ و لختهساز
آب مقطر ( 150میلی لیتر) در یک بالن ( ۲۵۰میلی لیتری) مجهز به
برای فرایند است .از جمله عاملهای لختهساز مورد استفاده
پّی آوطیُ آٔیس (ٌ 4طْ)  ٚؾسیٓ ٞیسضٚوؿیس (ٌ 14/4طْ) ضا زض آب ٔمغط (ٔ 150یّی ِیتط) زض یه تاِٗ (ٔ 250یّی
کندانسور و همزن مغناطیسی ریخته و در یک حمام روغن با دمای
کامپوزیت متشکل از هیبرید آلی -معدنی است .این سامانه یک
ؾاػت لطاض
بعد تٝاز ٔست
℃45
ساعت تاقرارزٔای
حٕاْ ضٚغٗ
ضیرت۴۵ٚ ٝزضبهیه
ٔغٙاعیؿی
ذراتٕٞعٖ
وٙسا٘ؿٛض ٚ
ِیتطی) ٔدٟع
اتمام 4واکنش
ثاتتشد.
داده می
مدت 4
ثابت °C
معدنی
معدنیتٝاست که
مادهی چند فازی شامل فاز آلی و فاز
قٛز.داده
رسوب
حمام یخ
متانول در
حالل
دست
کوپلیمر به
ٚاوٙفلخته
اتٕاْرنگ و
مشترک
کنش
به دلیل اندازهی ذرات ریز برهم
تطایوتؼییٗ
ذكه ٔی
زازٚ ٜ
ید ضؾٛب
آمدهزضدرحٕاْ
ٔتاَ٘ٛ
حالَ
وٛپّیٕط حاصُ زض
فصلتؼس اظ
ٔیقٛز.
زازٜ
خشک میشد .برای تعیین6درصد آبکافت از نمونه طیف  IRگرفته
ساز را افزایش میدهند و در ضمن حضور پلیمر میزان جذب رنگ
زضصس ٞیسضِٚیع اظ ٕ٘ ٝ٘ٛعیف ٌ IRطفت ٝقس ٚ ٜاظ فطٔ َٛتدطتی وِٛیه ٕٞ ٚىاضـ اؾتفاز ٜقس [.]15
4
شده و از فرمول تجربی کولیک و همکارش استفاده شد [.]15
از طریق پلسازی را افزایش خواهد داد [ 9تا  .]11بهطور معمول
از پلیمرهایی مثل پلی آکریل ( )1
()1
آمید و پلی دی آلیل دی متیل
آمونیم كلريد به دلیل حاللیت باال در آب به عنوان جز آلی این
خصب ٌط ٜٚوطت٘ٛیُ زض عَٛ
ٔ 1568طتٛط تٌ ٝط ٜٚوطتٛوؿیُٚ-1
خصب زض عٛٔ َٛج
و ٝزض آٖ
که در آن  ACOO-جذب در  ۱۵۶۸ cmمربوط به گروه
کامپوزیتها استفاده می شود [ 12تا .]14
کربوکسیل و  ACOجذب گروه کربونیل در  ۱۶۶۵ cm-1است.
آمید-کو-دی آلیل
ٔٛجپلی (آکریل
در این پژوهش ما از هیبرید
 1665اؾت.
دی متیل آمونیم كلريد) /سیلیکا (پلی آکریل آمید کاتیونی/
متیلمیذآمونیم
آلیل دی
آمًویًمآمید و دی
متیل آکریل
دیکوپلیمر
دی آلیلسنتز
لختهيساز
سامانه
عنوان
آنیونی به
سیلیکا) به همراه پلی آکریل آمید
كلريد(پلیريش
کاتیًوی) تٍ
آکزیل آ
کلزایذ(پلی
آمیذ
آکزیل
کًپلیمز
سىتش
پلیمزیشاسیًنمحلًلی
آکریل آمید کاتیونی) به روش پلیمریزاسیون محلولی
 ،)Basicقهوهای
برای حذف سه رنگ قرمز کاتیونی (Red 22
آکریل آمید ( 0/42گرم) و دی آلیل دی متیل آمونیم كلريد (3/0
آنیونی ( )Brown HTو رزبنگال خنثی ( )Rose Bengalاستفاده
آوطیُ آٔیس (ٌ 0/42طْ)  ٚزی آِیُ زی ٔتیُ آٔ٘ٛی ْٛوّطایس (ٌ 3/0طْ) زض آب ٔمغط (ٔ 60یّی ِیتط) زض یه تاِٗ
گرم) در آب مقطر ( 60میلی لیتر) در یک بالن چهار دهانه مجهز
کردیم .اثر سه فاکتور کلی مقدار سیلیکا ،مقدار کوپلیمر و غلظت
چٟاض زٞا٘ٔ ٝدٟع تٔ ٝثطزٚ ٬ضٚزی  ٚذطٚخی ٘یتطٚغٖٕٞ ،عٖ ٔغٙاعیؿی  ٚلیف ایعٚتاض ضیرتٔ ٝیقٛز .ؾأا٘ ٝزض یه
به مبرد ،ورودی و خروجی نیتروژن ،همزن مغناطیسی و قیف
ابتدایی رنگ بر فرایند لختهسازی هر رنگ مورد بررسی قرار
ایزوبار ریخته شد .سامانه در یک حمام با دمای  ۴۵ °Cبه مدت
گرفتند.
6
Culike
 ۳۰دقیقه تحت جو نیتروژن به طور یکنواخت هم زده شد .در
یک بالن دو 3
دهانه دیگر آکریل آمید ( 2/58گرم) به تنهائی در آب
بخش تجربی
مقطر ( 40میلی لیتر) حل و به مدت  ۲۰دقیقه تحت جو نیتروژن
مواد و دستگاهها
قرارگرفته و سپس درون قیف ایزوبار ریخته شد .پلیمریزاسیون با
آکریل آمید (،)AMدی آلیل دی متیل آمونیم كلريد (،)DADMAC
تزریق آغازگر (به مقدار  0/8درصد جرم دو مونومر) به سامان ه آغاز
آمونیم پر سولفات ( ،)APSسدیم هیدروکساید ،نیترات نقره ،پتاسیم
4. Culike

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

3. Charge neutralization
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2. Polymer bridging

1. Flocculant
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ساسیروگَا


لختٍ



ساسیروگَا


لختٍ



℃ 45تٔ ٝست  30زلیم ٝتحت خ٘ ٛیتطٚغٖ ت ٝعٛض یىٛٙاذت  ٓٞظزٔ ٜیقٛز .زض یه تاِٗ ز ٚزٞا٘ ٝزیٍط

شد .چند دقیقه بعد از شروع واکنش شیر قیف به آرامی باز شده

مهدوی و همکاران

از رقیقسازی این محلول غلظتهای مورد نیاز به دست آمدند .به

ٔحَّٛزؾت
ؾاظیٔٛضز ٘یاظ تٝ
ضلیكٞای
ٔحّ َٛغّظت
ؾاظی ایٗ
قس ٚ ٜاظ ضلیك
حُ
ِیتط آب
100
زلیمٝزض
ٔستٞط ضً٘
ٌطْ اظ
٘یتطٚغٖ
تحت
 ٚ0.1تٝ
اتتساحُ
ٌ 2/5طْ) ت ٝتٟٙائی زض آب ٔمغط (ٔ 40یّی ِیتط)
غّظتٞای ٔٛضز ٘یاظ
قسٚ ٜ
حُ
ِیتط آب
100۵۰
لطاضٌطفتٝزض
ضً٘
ٔیّیظ
0.1خٌ6ٛطْ ا
اتتسا
قسمتایٗقبل ( 1میلی
تهیهاظشده در
محلول
رنگ،
ٔیّیاز هر
میلی لیتر
ساعتٞطبه
زمان
ثابتی20در مدت
سرعت
آمید با
تا مونومر آکریل

ؾأا٘ٝ
ٔیّیتٝ
ٔٔٛ٘ٛط)
زضصس
کل0.8
ٔیعاٖ
آغاظٌط (تٝ
تعضیك
لثُ (تٔ 1ٝست
افعٚزٚ ٜ
دقیقه باضا
ِیتط)
ٔیّی
ٔحَّٛبه(1
لثُ
لؿٕت
قسٜٞطزض
تٟیٝ
ٔحَّٛ
آکریل،
ضً٘
ٞط
ِیتط اظ
ٔیّی
50
بعد .ازتٝ
آٔس٘س
زلیمٝشد تا
ٔیّی5هم
مغناطیسی
همزن
مدت ۵
افزوده و
لیتر) را
برای
آمید،
محلول
افزایش
پّیٕطیعاؾی ٖٛتاشود.
یف ایعٚتاض ضیرتٔ ٝیقٛز.سامان ه افزوده
تٛؾظ  ٚتٔ ٝست  5زل
افعٚزٜ
ِیتط)زدهضا
لؿٕت
قس ٜزض
تٟیٝ
ضً٘،
ِیتط اظ
ز50ٚ
خطْتٝ
آٔس٘س.

پّیٕطجذب
خصب رنگ
ضً٘و ذرات
شضاتشده
قس ٜپراکنده
پطاوٙسٜسامان ه
یکنواخت در
ٔست پلیمر به طور
سامانتٝه
نیز
نماند،
سامان
مونومریت ٝدر
ٙس زلیم ٝتؼس اظ قطٚع این
زض
ثاتتی
ؾطػت
ساعت تا
ٔیس
باقیتا
تاظهقسٜ
آضأی
کهقیط لیف
ٚاوٙف
ٌطز٘س
ؾأا٘ٝ
ٓٞعٛض
پّیٕط
دیگرتا
قٛز
آوطیُ آٔی
ٔٔٛ٘ٛطٓٞیکظزٜ
ٔغٙاعیؿی
ٕٞعٖ
شضات ضً٘ خصب پّی
پطاوٙس ٜقسٚ ٜ
یىٛٙاذت ٚزض ؾأا٘ٝ
ت ٝعٛض
یىٛٙاذتتازضپّیٕط
ظزٔ ٜیقٛز
ٔغٙاعیؿی
ٕٞعٖ

تالی ٕ٘ا٘س پلیمر شوند برای خروج رنگ و پلیمر ،پلی آکریل آمید آنیونی افزوده
سامانه
واکنش،
ایٙىٝاز اتمام
تطایپس
آٔیس ،شد.
آوطیُداشته
ٔحّ َٛنگه
همینوُشرایط
تحت
ؾأا٘ٝ
ٔٔٛ٘ٛطی زض
افعایف
 ٝؾأا٘ ٝافعٚز ٜقٛز .تؼس اظ

اِىتطٚقٛز.
ا٘داْ ٔی
اِىتطِٚیتی ِرتٝ
وٕپّىؽ
پّی و ٝتا
ضً٘ ٚآ٘ی٘ٛی اضافٝ
تطایآوطیُ آٔیس
تطای ذطٚج ضً٘  ٚپّیٕط ،پّی
ِیتی ِرتٝؾاظی ا٘دا
ؾاظیپّی
وٕپّىؽ
پّیو ٝتا
اضافٝ
تكىیُ آ٘ی٘ٛی
آوطیُ آٔیس
انجام شود .به
تكىیُلختهسازی
الکترولیتی
پلی
کمپلکس
تشکیل
پّیٕط ،شد تا با
ذطٚجعنوان ضد
خنک شد .به بشر حاوی  200میلی لیتر استون به

ط ٘یع ؾأا٘ ٝتحت ٕٞیٗ قطایظ ٍ٘ ٝزاقتٔ ٝیقٛز .تؼس اظ اتٕاْ ٚاوٙف زٔا ضا لغغ  ٚؾأا٘ ٝضا ذٙه

ٔحَّٛ
تالیٕا٘سٜ
٘كیٗضً٘
ٔمساض
ساعت ق٘ٛس.
٘كیٗ
یکتٝ
ِرتٞٝا
ٌصاقتٝ
حطوت
هم ٔست
حالل در حال به تٝ
نشین
ها تزضه
تطایه
ق٘ٛس.تا لخت
گذاشته
حرکت
محلول تارا
مدت
پلیمر
محلول
قطرهضاقطره
ؾاػتیخ،
خوردنیهدرحمام
ٔمساض ضً٘ تالیٕا٘سٜ
تؼییٗ
تؼییٗتٝ
بدونٞا
تطایِرتٝ
ٌصاقتٝ
حطوت
تسٖٚ
ٔحَّٛتا ضا
ؾاػت
تسٖٚیه
ٔست
ٔحَّٛتٝ

حاٚی ٔ 200یّی ِیتط اؾت ٖٛت ٝػٛٙاٖ ضس حالَ زض حاَ ت ٓٞ ٝذٛضزٖ زضحٕاْ ید ،لغط ٜلغطٔ ٜحَّٛ

محلول ،اظجذب
مانده در
رنگ ٚباقی
ذٛا٘سٜمقدار
ضً٘ تعیین
ٞط برای
ٔاوؿیٕٓ شدند.
ٔٛجبه مدت
عَٛآمده
دست
افزوده شد تا رسوب
باالیتٝ
ظیط
آبی
ضاتغٝ
ذٛا٘سٜضً٘
حصف
زضصس
ٔیقٛز
رسوبضابهزض
شود.ضؾٛب
تشکیلتاالی
خصب آب
حصف ضً٘ اظ ضاتغٝ
زضصس
قٛز ٚ
ٔی
ضً٘
تطای ٞط
ٔٛج ٔاوؿیٕٓ
تطای عَٛ
تاالی ضؾٛب ضا زض
خصب آب

سپس ٚبهؾپؽ
معمولی ؤؼِٕٛی
 50زض آٖٚ
حاصُ تٝ
ٔست  48رسوب را در طول موج بیشینه برای هر رنگ خوانده میشود و درصد
مدتت۴۸ ٝ
زٔایدر℃آون
ؾاػت°Cتا ۵۰
ٔستبا24دمای
ساعت
تا ضؾٛب زٞس .ضؾٛب ۲۴
زؾت ٔیآیس
زؾت ٔیآیس
خال ٔی
آؾیاب
ذال تحت ٕٞیٗ زٔا ذكه  ٚزض
حذف رنگ از رابطهی زیر به دست میآید
آسیاب شد.
قٛز.همین دما خشک و در نهایت
تحت
ٟ٘ایتآون
ساعت در
8
1
()3
( )3
( )3
ارپلیمزکاتیًوی  تعیین مقدار بار پلیمر کاتیونی

ٕ٘ ٝ٘ٛضا زض که در آن  A0جذب نمونهی شاهد و  Aجذب نمونه بعد از
مقدار کلر
محاسبه
مور و با
طبق
کوپلیمر بر
یٌطْ(اظ
0.2
ٔكرصی )
روشٔمساض
ٔیقٛز.
تؼییٗ
مقداریبارٔیعاٖ وّط
ٕط تط عثك ضٚـ ٔٛض  ٚتا ٔحاؾثٝ
است.
سازی
ه
لخت
و
حل
مقطر
آب
در
را
نمونه
از
گرم)
0
(2
مشخصی
مقدار
شد.
تعیین
/
جذباست.
شاهدازو لخته:سازی
نمونه بعد
افعاییٓ.و ایٗ: :
شاهد
نمونه
آٖ ػٛٙاٖ  :جذب
نمونه بعد از لختهسازی است.
نمونهی
جذب
ٔی آٖ
وٝیزض
جذب تا
ٔحّ َٛضا
قٙاؾاٌط ت ٝآٖ
و) ٝزضضا تٝ
ؾپؽ ٔ 1 mlحّ َٛپتاؾیٓ وطٔٚات (
از میان رنگهای نساجی و خوراکی سه رنگ کاتیونی،آنیونی
سپس  ۱ mlمحلول پتاسیم کرومات ( )K2CrO4به عنوان شناساگر
ٔكرصات
خس1 َٚ
آ٘ی٘ٛیو ٚٝزض
واتی٘ٛی،قس٘س
ذٙثی اؾتفازٜ
آ٘ی٘ٛی ٚ
ذٛضاوی
ٔیاٖ
ایٗ خسٔ 1 َٚكر
و ٝزض
اؾتفاز ٜقس٘س
ذٙثی
ؾ ٝضً٘
واتی٘ٛی،ذٛضاوی
ضً٘٘ؿاخی ٚ
ؾٞٝای
ضً٘
وٙیٓ.ضً٘ٞای ٘ؿاخی ٚاظ ٔیاٖ
)  0.05 mol/litتا ظٟٛض ضً٘ لطٔع تیتطاظ ٔی
و خنثی استفاده شدند که در جدول  1مشخصات این رنگها قید
به آن افزوده شد .این محلول با نقره نیترات ۰/05 mol/lit
تا ظهور رنگ قرمزضً٘
لیس قس ٜاؾت .ضً٘ٞا لیس قس ٜاؾت .شده است.
تیترٞاشد.
7
()2
⁄
نتیجهها و بحث
بررسی طیف  IRپلیمرها
اؾت.حجم تیتران برای
ٕ٘V0 ٝ٘ٛ
تیترانWبرایٚظٖنمونه،
حدٓ آن V
 Vحدٓ تیتطاٖ تطای ٕ٘V0 ،ٝ٘ٛکه در
حجمقاٞس ٚ
تیتطاٖ تطای
پلی آکریل آمید آنیونی
شاهد و  Wوزن نمونه است.
به منظور تهیهی کوپلیمر آکریل آمید و سدیم اکریالت که تحت
ذپلیآکزیلآمیذکاتیًویيسیلیکا 
عنوان پلی آکریل آمید آنیونی شناخته شده است از آبکافت قلیایی
تهیهی هیبرید پلی آکریل آمید کاتیونی و سیلیکا
زض زٔای هموپلیمر آکریل آمید استفاده شد .همانطور که در شکل زیر دیده
،0/07
،0/05
سیلیکا
معینی پودر
کوپلیمر ٚ،یامقدار
محلول آبی
ؾاػت
ٔست24،0
افعٚزٚ ٜ
ٌ 0.1طْ)
0.09 ،0.07
ٛپّیٕط ،پٛزض ؾیّیىا (،0.03به،0.05
ت/03( ٝ
زده اظ ایٗ می شود این واکنش منجر به ایجاد یک کوپلیمر تصادفی از آکریل
پطاوٙسٜهم
دمای اتاق
ساعتزض در
مدت ۲۴
ؾغحافزوده
خصب 0تطگرم)
 0یا /1
ق٘ٛس.
ٔحیظ
یىٛٙاذت
به عٛض
پّیٕطو تٝ
/09ی
ٓ تا شضات ؾیّیىا تٚ ٝاؾغٝ
آمید و سدیم اکریالت میشود .واکنش آبکافت پلی آکریل آمید
شد تا ذرات سیلیکا به واسطهی جذب بر سطح پلیمر به طور یکنواخت
فیٝی ضً٘ اؾتفازٔ ٜیقٛز.
نسبت به آمیدهای با جرم پایین با سرعت بیشتری پیش میرود اما
در محیط پراکنده شوند .از این محلولها در تصفیهی رنگ استفاده
رسیدن به صددرصد تبدیل گروههای آمید زنجیر پلیمر نیازمند دما و
شد.
7
Cationic Degree
غلظت باالی سود است [ ]16که این شرایط منجر به تخریب زنجیر
پلیمر میشود به همین دلیل این واکنش تحت شرایط مالیم انجام
ها
لختهسازی رنگ 4
شد تا در جرم نمونه تغییر زیادی بهوجود نیاید (شکل .)1
نخست  0/1گرم از هر رنگ در  100میلی لیتر آب حل شده و
Color Removal
1. Color Removal

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

5

39

5
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emoval

سامانه لخته ساز دوگانه برای حذف رنگ از آب ...
مطخصاتروگَایمًرداستفادٌجدول  1ویژگیهای رنگهای مورد استفاده

جذيل:1

وامروگ 

color index

ؾطخ تاظی 22
 BLؾطخ ٔاوؿیّٗ
)Basic Red 22
)22) )Maxilon Red BL

ساختار 

وًع 

()nm

آظ ٚواتی٘ٛی
(٘ؿاخی)

531

 HTل ٜٟٛای
))Brown HT

20285

آظ ٚواتی٘ٛی
(غصا)

462

ضظ تٍٙاَ
))Rose Bengal

45440

(ذٙثی)

550



وتایجيتحث 
ضکل:1ياکىصَیذريلیشپلیآکزیلآمیذ

آكريل آميد آنيوني
پلي
پلیمزَا 
تزرسیطیفIR

ظٟٛض پیه ٔطتٛط تٌ ٝطٜٚ

زض

ٚ 1568

آكريلعیفآميد
پلي
پّیٕط ٞیسضِٚیع قس٘ ٜؿثت ت ٝلثُ اظ
 1410زض

ٞیسضِٚیع ٘كاٖ زٙٞس ٜی ا٘داْ ٔٛفمیت آٔیع ٚاوٙف ٔی تاقس.

پلیآکزیلآمیذآویًوی

شکل  1واکنش آبكافت پلی آکریل آمید

الف

ياکىصَیذريلیشپلیآکزیلآمیذ
ضکل:1
ياکىصَیذريلیشپلیآکزیلآمیذ
 ۱۵۶۸و ۱۴۱۰ cm-1
مربوط به گروه  COO-در cm-1
لیشپلیآکزیلآمیذظهور پیک
ياکىصَیذريلیشپلیآکزیلآمیذ
ضکل:1

و ٝتحت ػٛٙاٖ پّی آوطیُ آٔیس آ٘ی٘ٛی قٙاذت ٝقس ٜاؾت اظ
ؾسیٓ اوطیالت
آٔیس ٚ
آوطیُ
وٛپّیٕط
تٟی ٝی
تٝدرٔٙظٛض
قبل
نسبت
آبکافتت ٝشده
پلیمر
نشان ٚدهندهی  1410زض عیف پّیٕط ٞیسضِٚیع قس٘ ٜؿثت ت ٝلثُ اظ
1568
لثُبه اظزض
٘ؿثتٜ
ٌطٚ
ٔطتٛط
طیفپیه
آبکافت اظ
٘ؿثتاز ت ٝلثُ
قسٜ
ٞیسضِٚیعتٝ
قسٜ
پّیٕط
ٞیسضِٚیع
عیف
ظٟٛضزض
پّیٕط
 1410زض عیف1410
ٚ 15
 1410زض عیف پّیٕط ٞیسضِٚیع قس٘ ٜؿثت ت ٝلثُ اظ
ٚ 1568
زض
ظٟٛض پیه ٔطتٛط تٌ ٝطٜٚ
آوطیُ(شکل
ٕٛٞپّیٕط است
لّیاییآمیز واکنش
ٞیسضِٚیعموفقیت
انجام
ٕٞا٘غٛض و ٝزض قىُ ظیط زیسٔ ٜی قٛز ایٗ ٚاوٙف ٔٙدط ت ٝبایداز
آٔیس.)2اؾتفاز ٜقس.
ٞیسضِٚیع ٘كاٖ زٙٞس ٜی ا٘داْ ٔٛفمیت آٔیع ٚاوٙف ٔی تاقس.

ف ٔی تاقس.

ٞیسضِٚیع ٘كاٖ زٙٞس ٜی ا٘داْ ٔٛفمیت آٔیع ٚاوٙف ٔی تاقس.

تصازفی اظ
کاتیونی آوطیُ آٔیس  ٚؾسیٓ اوطیالت ٔیٌطززٚ .اوٙف ٞیسضِٚیع پّی آوطیُ آٔیس ٘ؿثت ت ٝآٔیسٞای تا
وٛپّیٕطآمید
یهپلی آکریل

کوپلیمریزاسیون دی آلیل دی متیل آمونیم كلريد ()DADMAC
خطْ پاییٗ تا ؾطػت تیكتطی پیف ٔیضٚز أا ضؾیسٖ ت ٝصسزض صس تثسیُ ٌطٟٞٚای آٔیس ظ٘دیط پّیٕط ٘یاظٔٙس زٔا ٚ
با آکریل آمید ( )AMیک واکنش شناخته شده است .این کوپلیمر
شکل  2طیف FT-IR

6
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

(الف)پلی آکریل آمید (ب) پلی آکریل آمید آبكافت شده

ضکل9طیف )A(FT-IRپلیآکزیلآمیذ ()Bپلیآکزیل آمیذَیذريلیشضذٌ 
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مهدوی و همکاران

هیبرید سیلیکا و پلی آکریل آمید کاتیونی ()SiO2/CPAM

از مهمترین ترکیبهای بر پایهی آکریل آمید برای کاربرد به
با توجه به این نکته که بیشتر رنگهای مورد استفاده در
عنوان لختهساز در سامانههای آب و فاضالب است .استفاده
صنایع متفاوت باردارند استفاده از پلیمرهایی که بتوانند از طریق
از این ترکیبهای فرایند فیلتراسیون را سهولت میبخشد .با
برهمکنش با این گروههای باردار و یا برقراری پیوند هیدروژنی
اینکه نسبت فعالیت رادیکال دو مونومر وابسته به مقدار مونومر
با سایر گروههای موجود در رنگ آنها را جذب کنند میتواند در
دوم ( )DADMACدر ترکیب ابتدایی دو مونومر در سامانه
تصفیهی این دسته از فاضالبها مفید باشند .در این پروژه از ذرات
پلیمریزاسیون است ،اما به طور کلی تفاوت زیادی با یکدیگر دارند
سیلیکا برای بهبود عملکرد پلی آکریل آمید کاتیونی استفاده شد.
( rDADMAC = 4/6 - 6/7و  )rAM = 0/02 - 0/04در نتیجه استفاده
شناسایی این هیبرید از طریق طیفسنجی  IRصورت گرفت که
از پلیمریزاسیون محلولی به شیوهی معمول منجر به ایجاد درصد
وجود پیک مربوط به ارتعاش کششی  Si-O-Siدر ۱۱۰۶ cm-1
اندکی کوپلیمر و بخش بزرگی از دو هموپلیمر میشود [ .]17در
حاکی از جذب ذرات سیلیکا بر روی زنجیر پلیمر است (شکل .)5
نتیجه برای دستیابی به کوپلیمر با ترکیب یکنواخت مطابق شکل 3
بخشی از مونومر بسیار فعال آکریل آمید در بالن و مابقی آن در
قیف ایزوبار ریخته شده تا در طی پلیمریزاسیون رفته رفته به سامانه
افزوده شود .تحت این شرایط میتوان انتظار داشت که درصد باالیی
از فراورده ،کوپلیمر بهدست آمده از این دو مونومر باشد [.]18
پیکهای مربوط به  N-Hگروه آمید در  ۳۲۰۰تا ،۳۴۰۰ cm-1
پلیآکزیلآمیذکاتیًویگروههای متیل متصل به آمونیم در
 CH2زنجیر پلیمر در ،۲۹۵۳ cm-1
 ۸۰۶ cm-1و  C-N ،۱۴۵۴ cm-1مربوط به آمینها در  ۱۱۰۶ cm-1و
وٛپّیٕطیعاؾی ٖٛزی آِیُ زی ٔتیُ آٔ٘ٛی ْٛوّطایس ( )DADMACتا آوطیُ آٔیس ( )AMیه ٚاوٙف قٙاذت ٝقسٜ
گروه کربونیل ۱۶۶۵cm-1نشان دهندهی سنتز کوپلیمر هستند (شکل.)4
اؾت .ایٗ وٛپّیٕط اظ ٕٟٔتطیٗ تطویثات تط پای ٝی آوطیُ آٔیس تطای واضتطز ت ٝػٛٙاٖ ِرت ٝؾاظ زض ؾأا٘ٞٝای آب ٚ

فاضالب اؾت  .اؾتفاز ٜاظ ایٗ تطویثات فطایٙس فیّتطاؾی ٖٛضا ؾِٟٛت ٔی تركس .تا ایٙى٘ ٝؿثت فؼاِیت ضازیىاَ زٔٛ٘ٛٔ ٚط
عٛض وّی
اؾت
پّیٕطیعاؾیٖٛ
ؾأا٘ٝ
ٚاتؿت ٝتٔ ٝیعاٖ ٔٔٛ٘ٛط ز )DADMAC( ْٚزض تطویة اتتسایی زٔٛ٘ٛٔ ٚط زض
سیلیکا و پلیآکریل آمید کاتیونی،
أا) تٝهیبرید
بهA(،
مربوط
طیف FT-IR
شکل 5
( )Bسیلیکا و ( )Cپلی آکریل آمید کاتیونی

ضکل  11طیف FT-IRمزتًط تٍ (َ )Aیثزیذ سیلیکا ي پلی آکزیلآمیذ کاتیًوی  ( )Bسیلیکا  ( )Cپلی

46

تفاٚت ظیازی تا یىسیٍط زاض٘س ( 6 7

0 04 ،

02

0آکزیلآمیذکاتیًوی 

) زض ٘تید ٝاؾتفاز ٜاظ

ٕٛٞپّیٕط ٔیقٛز
تعضٌی اظ
ترف
وٛپّیٕط
پّیٕطیعاؾیٔ ٖٛحِّٛی ت ٝقیٜٛی ٔؼٕٙٔ َٛدط ت ٝایداز زضصس ا٘سوی
تزفزایىذلختٍساسی 
مقذارسیلیکا
تزرسیاثز

سازی
فرایند لخته
سیلیکازٚبر
مقدار
بررسیٚاثر

آٔیس ٞط ضً٘ ذال ذٛز اؾت و ٝایٗ ٔمساض ٚاتؿت ٝتٝ
ؾیّیىا تطای
فؼاَتٟی ٝٙی
قٛز ٔمساض
ٔٔٛ٘ٛطزیسٔ ٜی
ٕ٘ٛزاضٞای ظیط
ٕٞا٘غٛض و ٝزض
آوطیُ
تؿیاض
تركی اظ
()2

[ .]17زض ٘تید ٝتطای زؾتیاتی ت ٝوٛپّیٕط تا تطویة یىٛٙاذت ٔغاتك قىُ همانطور که در نمودارهای زیر دیده میشود مقدار بهینهی
،
تطٓٞوٙف ؾیّیىا  ٚپّیٕط تا ضً٘ اؾت شضات ؾیّیىا زاضای ٌطٟٞٚای ؾغحی
خودقطایظ
رنگقٛز .تحت ایٗ
ؾأا٘ ٝافعٚزٜ
زض تاِٗ ٔ ٚاتمی آٖ زض لیف ایعٚتاض ضیرت ٝقس ٜتا زض عی پّیٕطیعاؾی ٖٛضفتٝ
وابسته
ضً٘ٞا تطاین
استعٛضکه
ضفت ٝتٝبرای
سیلیکا
ٌٝ٘ٛی
مقدارتاقٙس اِثتٝ
ٕٞىٙف زاقتٝ
خاصػأّی ظ٘دیط ٕٞ ٚیٗ
هرؤ ٝیتٛا٘ٙس تا ٌطٟٞٚای
ٔیتاقٙس
ٌطٟٞٚای ؾغحی شضات زاض٘س .ز ض ٔٛضز لطٔع واتی٘ٛی ٔمساض تٟی ٝٙی ؾیّیىا ٘ؿثت ت ٝز ٚضً٘
تیكتطی زض
ٔٔٛ٘ٛطؾٟٓ
ٔٙفی
.]18
تاقس [
ٔیتٛاٖ ا٘تظاض زاقت و ٝزضصس تاالیی اظ ٔحص،َٛ
سیلیکا و پلیمر با رنگ است ذرات سیلیکا دارای
کنش
برهم
کاتیونیوٛپّیٕط حاصُ اظ ایٗ زٚبه
شکل  4طیف  FT-IRپلی آکریل آمید
ٚ

زیٍط تیكتط اؾت .زض ایٗ ٔٛضز تطٓٞوٙف

ضکل11طیفFT-IRپلیآکزیلآمیذکاتیًوی 

تا ٌطٔ ٜٚثثت ضً٘ ٔٙدط ذٙثیؾاظی تاض ضً٘  ٚخصب آٖ تط

ضٚی ظ٘دیط پّیٕط ٔیقٛز ؤٕٟ ٝتطیٗ ػأُ زض ِرتٝؾاظی اؾت  ٚتا افعایف ٔمساض ؾیّیىا زضصس حصف ضً٘ افعایف

هیبرید سیلیکا و پلی آکریل آمید کاتیونی) )SiO2/CPAM

ٔییاتس .زض ٔٛضز ضً٘ لٜٟٛای آ٘ی٘ٛی تطٓٞوٙف ٌطٟٞٚای ٔثثت ؾیّیىا  ٚپّیٕط تا ٌطٟٞٚای ؾِٛف٘ٛیُ ضً٘  ٓٞ ٚچٙیٗ
11

تا تٛخ ٝت ٝایٗ ٘ىت ٝو ٝاوثط ضً٘ٞای ٔٛضز اؾتفاز ٜزض صٙایغ ٔرتّف تاضزاض٘س اؾتفاز ٜاظ پّیٕطٞایی و ٝتتٛا٘ٙس اظ عطیك
تطٓٞوٙف تا ایٗ ٌطٟٞٚای تاضزاض  ٚیا تطلطاضی پی٘ٛس ٞیسضٚغ٘ی تا ؾایط ٌطٟٞٚای ٔٛخٛز زض ضً٘ آٖٞا ضا خصب وٙٙس
ٔیتٛا٘س زض تصفیٝی ایٗ زؾت ٝاظ فاضالب ٞا ٔفیس تاقٙس  .زض ایٗ پطٚغ ٜاظ شضات ؾیّیىا تطای تٟثٛز ػّٕىطز پّی آوطیُ
آٔیس واتی٘ٛی اؾتفاز ٜقس .قٙاؾایی ایٗ ٞیثطیس اظ عطیك عیف ؾٙدی  IRصٛضت ٌطفت وٚ ٝخٛز پیه ٔطتٛط ت ٝاضتؼاـ
وككی  Si-O-Siزض

 1106حاوی اظ خصب شضات ؾیّیىا تط ضٚی ظ٘دیط پّیٕط اؾت.

شکل  3کوپلیمریزاسیون آکریل آمید و دی آلیل دی متیل آمونیم كلريد

ضکل :2کًپلیمزیشاسیًنآکزیلآمیذيدیآلیلدیمتیلآمًویًمکلزایذ 

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
پیهٞای ٔطتٛط تٌ N-H ٝط ٜٚآٔیس زض

ٔتصُ ت ٝآٔ٘ٛی ْٛزض

ٚ 806

41 ، 3200-3400

ظ٘دیط پّیٕط زض

ٔ C-N ،1454طتٛط ت ٝآٔیٗٞا زض

٘ 1665كاٖ زٙٞس ٜی ؾٙتع9وٛپّیٕط ٔیتاقٙس.
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ٌ ، 2953طٟٞٚای ٔتیُ
 1106و ٌط ٜٚوطت٘ٛیُ

سامانه لخته ساز دوگانه برای حذف رنگ از آب ...

و خنثیسازی بار است که عمدهی آن مربوط به ذرات سیلیکاست
گروههای سطحی  ≡Si-OH2+ ،≡Si-OHو  ≡Si-O-هستند
البته پلسازی بهوسیله زنجیرهای پلیمر که منجر به لختهسازی
که میتوانند با گروههای عاملی زنجیر و همین طور رنگها
نهایی ذرات رنگ جذب شده ،میشود هم در تولید لختههای
بر همکنش داشته باشند البته گونهی منفی سهم بیشتری در
بزرگ مؤثر هستند .با افزایش غلظت امکان پلسازی زنجیر فراهم
گروههای سطحی ذرات دارند .در مورد قرمز کاتیونی مقدار
میشود بعد از مقدار بهینه درصد حذف ثابت و در بیشترین غلظت
بهینهی سیلیکا نسبت به دو رنگ دیگر بیشتر است .در این
مورد استفاده مقدار حذف رنگ کاهش مییابد .در واقع مقدار مازاد
مورد برهمکنش  ≡Si-O-با گروه مثبت رنگ منجر خنثیسازی
پلیمر موجب پایداری مجدد رنگ در آب میشود .در مورد قهوهای
بار رنگ و جذب آن بر روی زنجیر پلیمر میشود که مهمترین
آنیونی نیز از آنجایی که بیشترین برهمکنش بین زنجیر و رنگ
عامل در لختهسازی است و با افزایش مقدار سیلیکا درصد حذف
صورت میگیرد با افزایش مقدار پلیمر درصد حذف رنگ افزایش
رنگ افزایش مییابد .در مورد رنگ قهوهای آنیونی برهمکنش
مییابد در این مورد غلظت باالتری از پلیمر منجر به بیشترین
گروههای مثبت سیلیکا و پلیمر با گروههای سولفونیل رنگ و
مقدار حذف میشود زیرا هر دو مکانیسم یعنی خنثیسازی و همین
هم چنین پیوندهای هیدروژنی گروههای آمید زنجیر و Si-OH
طور پلسازی با زنجیر پلیمر صورت میگیرد .در این مورد نیز با
با گروههای هیدروکسیل روی رنگ منجر به لخته سازی میشود
افزایش مازاد پلیمر امکان پلسازی کاهش یافته و ممکن است
اما از آنجایی که بخش عمدهای از بار سطحی ذرات منفی است
ذرات رنگ در سامانه پایدار شوند .در مورد رنگ خنثی به دلیل نبود
با افزایش سیلیکا دافعهی بین زنجیر پلیمر و رنگ افزایش مییابد
یافتٕٔ ٚ ٝىٗ اؾت شضات ضً٘ زض ؾأا٘ ٝپایساض ق٘ٛس .زض ٔٛضز ضً٘ ذٙثی ت ٝزِیُ ٘ثٛز ٌطٟٞٚای ی٘ٛی ضٚی ضً٘
گروههای یونی روی رنگ مکانیسم عمدهی لختهسازی پلسازی
و در ضمن افزایش سیلیکا منجر به پوشانده شدن سطح زنجیر
قٛزی ِرتٝؾاظی پُؾاظی ظ٘دیط پّیٕط اؾت زض ٘تید٘ ٝؿثت ت ٝز ٚضً٘ لثّی ٔمساض تٟیٝٙی پّیٕط تیكتط
ٔىا٘یؿٓٔیػٕسٜ
پی٘ٛسٞای ٞیسضٚغ٘ی ٌطٟٞٚای آٔیس ظ٘دیط  Si-OH ٚتا ٌطٟٞٚای ٞیسضٚوؿیُ ضٚی ضً٘ ٔٙدط تِ ٝرت ٝؾاظی
زنجیر پلیمر است در نتیجه نسبت به دو رنگ قبلی مقدار بهینهی
و جلوگیری از برهمکنش بین رنگ و پلیمر میشود .در مورد
اؾت.
ضً٘ افعایف
أا اظ آ٘دایی و ٝترف ػٕسٜای اظ تاض ؾغحی شضات ٔٙفی اؾت تا افعایف ؾیّیىا زافؼٝی تیٗ ظ٘دیط پّیٕط ٚ
پلیمر بیشتر است (شکل .)7
نمونه خنثی نیز بخش عمدهی لختهسازی مربوط به پیوندهای
ٔی یاتس  ٚزض ضٕٗ افعایف ؾیّیىا ٔٙدط ت ٝپٛقا٘س ٜقسٖ ؾغح ظ٘دیط  ٚخٌّٛیطی اظ تطٓٞوٙف تیٗ ضً٘  ٚپّیٕط
هیدروژنی گروههای  OHبا زنجیر پلیمر است که در این مورد
ٔیقٛز .زض ٔٛضز ٕ٘ ٝ٘ٛذٙثی ٘یع ترف ػٕسٜی ِرتٝؾاظی ٔطتٛط ت ٝپی٘ٛسٞای ٞیسضٚغ٘ی ٌطٟٞٚای  OHتا ظ٘دیط پّیٕط
100
اؾت.)6 .
(شکل
سیلیکا
مقدار
استٔٙاؾة
مناسبؾیّیىا
وٕتطیٗ ٔمساض
ایٗ ٔٛضز
کمترینى ٝزض
اؾت
60

105

Maxilon Red BL

65

brown HT
Rose bengal

45

Maxilon Red BL

)color removal(%

85

Brown HT

0.15

20

Rose Bengal

0
105

90

75

60

45

30

15

polymer dosage mg/lit

25
0.05
0.1
)silica content(g

40

Color Removal %

80

شکل  7درصد حذف رنگ بر حسب غلظت پلیمر

0

ضکل4درصذحذفروگتزحسةغلظتپلیمز

شکل  6درصد حذف رنگ بر حسب مقدار سیلیکا

اثر غلظت رنگ

اثزغلظتروگ 

ضکل3درصذحذفروگتزحسةمقذارسیلیکا 

در هر سه رنگ با افزایش غلظت ابتدایی رنگ درصد حذف آنها
اثر مقدار پلیمر
اثزمقذارپلیمز 
کاتیونیو٘ ٝكاٖ ٔیزٞس و ٝایٗ ؾأا٘ٝ
ی ٚخٛز زاضز
پاییٗ
غّظتٞای
ساز حصف
یاتی تٝ
أىاٖهزؾت
نمونه
صسزضصسدرزضمورد
٘عزیهم تٝییابد.
کاهش
لخته
واتی٘ٛیسامان
به وسیله
در همهی موارد با افزایش مقدار پلیمر تا یک مقدار خاص
زض ٕٝٞی ٔٛاضز تا افعایف ٔمساض پّیٕط تا یه ٔمساض ذال زضصس حصف ضً٘ افعایف ٔییاتس  ٚتؼس اظ آٖ ثاتت ٔیقٛز .تٝ
حذفتط اؾت.
واتی٘ٛی ٔؤثط
حصفتضً٘
نزدیک به صددرصد در غلظتهای
ٞای به
یابی
امکانزض دس
درصد حذف رنگ افزایش مییابد و بعد از آن ثابت میشود .به
عٛض وّی زٔ ٚىا٘ؿیٓ ػٕسٜی ذٙثیؾاظی  ٚپُؾاظی زض ٔٛضز حصف ضً٘ ٚخٛز زاضز .زض ٔٛضز لطٔع واتی٘ٛی اضخحتطیٗ
پایین وجود دارد .این نتیجه نشان میدهد که سامانه در حذف
طور کلی دو مکانسیم عمدهی خنثیسازی و پلسازی در مورد
ٔىا٘یؿٓ خصب  ٚذٙثیؾاظی تاض اؾت و ٝػٕسٜی آٖ ٔطتٛط ت ٝشضات ؾیّیىا اؾت اِثت ٝپُؾاظی تٛؾظ ظ٘دیطٞای پّیٕط
کاتیونی مؤثرتر است (شکل .)8
رنگهای
حذف رنگ وجود دارد .در مورد سرخ کاتیونی مکانیسم برتر جذب
وٙٔ ٝدط تِ ٝرتٝؾاظی ٟ٘ایی شضات ضً٘ خصب قسٔ ٜیقٛز  ٓٞزض تِٛیس ِرتٞٝای تعضي ٔؤثط ٞؿتٙس .تا افعایف غّظت

زض ٞط ؾ ٝضً٘ تا افعایف غّظت اتتسایی ضً٘ زضصس حصف آٖٞا تٛؾظ ؾأاِ٘ ٝرت ٝؾاظ واٞف ٔییاتس .زض ٔٛضز ٕ٘ٝ٘ٛی

أىاٖ پُؾاظی ظ٘دیط فطأ ٓٞی قٛز تؼس اظ ٔمساض تٟی ٝٙزضصس حصف ثاتت  ٚزض تیكتطیٗ غّظت ٔٛضز اؾتفازٔ ٜیعاٖ

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

حصف ضً٘ واٞف ٔییاتس .زض ٚالغ ٔمساض ٔاظاز پّیٕط ٔٛخة پایساضی ٔدسز ضً٘ زض آب ٔیقٛز .زض ٔٛضز لٜٟٛای آ٘ی٘ٛی

42

٘یع اظ آ٘دایی و ٝتیكتطیٗ تطٓٞوٙف تیٗ ظ٘دیط  ٚضً٘ صٛضت ٔیٌیطز تا افعایف ٔمساض پّیٕط زضصس حصف ضً٘ افعایف
ٔییاتس زض ایٗ ٔٛضز غّظت تاالتطی اظ پّیٕط ٔٙدط ت ٝتیكتطیٗ ٔمساض حصف ٔیقٛز ظیطا ٞط زٔ ٚىا٘یؿٓ یؼٙی ذٙثیؾاظی
ٕٞ ٚیٗ عٛض پُؾاظی تٛؾظ ظ٘دیط پّیٕط صٛضت ٔیٌیطز زض ایٗ ٔٛضز ٘یع تا افعایف ٔاظاز پّیٕط أىاٖ پُؾاظی واٞف
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مهدوی و همکاران
لختٍساسیتزایقًٌُایآویًوی 
لختٍَایحاصلاسفزایىذ
ضکل :6
100
maxilon Red
BL

60

Brown HT

40

Rose Bengal

20

Color Removal %

80

شکل  10لختههای بهدست آمده از فرایند لخته سازی برای سرخ کاتیونی

0
300

100
200
dye concentration mg/lit

لختٍَایحاصلاسفزایىذلختٍساسیتزایقزمشکاتیًوی 
ضکل :7

0
100

maxilon Red
ومًداردرصذحذفروگتزحسةغلظتروگ
ضکل:5
BL
Brown HT

60
40

Color Removal %

شکل  8نمودار درصد حذف رنگ برحسب غلظت رنگ

80

13

تا تٛخ ٝت ٝزازٜٞای ٔطتٛط ت ٝزضصس حصف ضً٘ تطای ٞط ؾ ٝضً٘ ٔیتٛاٖ چٙیٗ تطزاقت وطز و ٝایٗ ؾأا٘ ٝتطای

Rose Bengal
مربوط به درصد حذف رنگ برای20هر سه
با توجه به دادههای
0
ضً٘ 100
200
300
های
ای 0رنگ
برای
سامان 
ؾاذتاضاین
کرد که
قىُی
رنگ م
ٔحَّٛحاصلاسفزایىذلختٍساسیتزایرستىگال
لختٍَای
ٍٙاَ  ٚ
ضکل:8
لطٔع واتی٘ٛی ٚ ،صٛضتی ذٙثی ضظت
آ٘ی٘ٛی،
هلٜٟٛ
ٞای
برداشتتطتیة
چنین )8( ٚتٝ
توان)7( ،)6
ٞای (
dye concentration mg/lit
ؾاظی آٔسٜ
مناسبِرتٝ
ضً٘ تؼس اظ
ٞط
اؾت عملکرد آن در حذف رنگهای
درضمن
نیست.
غیریونی
نتیجه گیری وتیجٍگیزی 
ضکل:5
ٚاؾغٝی صٙایغ ٔرتّف اظ خٕ
هایای ضٍ٘ی
فاضالبٞ
ی تصفیٝی
پػٞٚف تٝ
ػٕس ٜتٝعمده
رنگی وٝکهت ٝبهعٛضطور
فاضالب
این پژوهش بهایٗتصفیه
ومًداردرصذحذفروگتزحسةغلظتروگو  11به
های آنیونی است .شکلهای 10 ،9
کاتیونی بهتر از رنگ
ؾیّیىا ت ٝپّیٕطواتی٘ٛی تطای ت
زضصس حصف
افعایف
زاز ٜقس.
اذتصال
ویژهتطای
ؾأا٘ٝ
تطزاقت وطز وٝ
ٞط ؾ ٝضً٘
حصف ضً٘ تطای
آنیونی،زضصس
ایٔطتٛط تٝ
زازٜهٞای
گ تٛخٝ
ترتیب ساختار رن تا
شضات شد.
ضً٘ داده
اختصاص
شود
ٔٙظٛض می
نساجیت ٝتولید
متفاوتایٗبه
چٙیٗصنایع
صورتیٔیتٛاٖ از
کاتیونی ،و
سرخ
هایتٝقهو
اؾت.
آ٘ی٘ٛی
ٞای
ضً٘
اظ
تٟتط
واتی٘ٛی
ٞای
ضً٘
حصف
زض
آٖ
ػّٕىطز
زضضٕٗ
یؿت.
٘
ٔٙاؾة
ی٘ٛی
غیط
ٞای
ضً٘
شضات ؾیّیىا تطٓٞوٙف ذٛتی تا ٌطٜٞٚای ٘یتطٚغٖ ٔثثت ضٚی وٛپّیٕط ٕٞ ٚیٗعٛض ٌطٜٞٚای
حذف رنگ ذرات سیلیکا به پلیمرکاتیونی
به منظور افزایش درصد
خنثی رزبنگال و محلول هر رنگ بعد از لختهسازی آمده است
قىُٞای ( )8( ٚ )7( ،)6ت ٝتطتیة ؾاذتاض ضً٘ٞای لٜٟٛای آ٘ی٘ٛی ،لطٔع واتی٘ٛی ٚ ،صٛضتی ذٙثی ضظتٍٙاَ ٔ ٚحَّٛ
ؾازٌی خصب ؾغح پّیٕط ٔیق٘ٛس  ٚت ٝذاعط ا٘ساظٜی شضات آٖ تطٓٞوٙف ضً٘  ٚپّیٕط ضا
ٞط ضً٘ تؼس اظ ِرتٝؾاظی آٔس ٜاؾت
برای تهیه هیبرید افزوده شدند .ذرات سیلیکا برهمکنش خوبی با
ضً٘ ٔٛضز آ٘اِیع لطاض ٌطفتٙس و٘ ٝتیدٞٝا حاوی اظ ایٗ اؾت و ٝشضات ؾیّیىا ٘مف ظیازی زض ح
گروههای نیتروژن مثبت روی کوپلیمر و همینطور گروههای آمید
تاض ٔٙفی ایٗ شضات ایٗ ؾأا٘ ٝزض حصف ضً٘ٞای واتی٘ٛی ٔؤثطتط اؾت .
دارند در نتیجه به سادگی جذب سطح پلیمر میشوند و به دلیل
اندازهی ذرات آن برهمکنش رنگ و پلیمر را بهبود میدهند .سه
لختٍَایحاصلاسفزایىذلختٍساسیتزایقًٌُایآویًوی 
ضکل :6
مزاجغ
قرارگرفتند که نتیجهها حاکی از این است که
نمونه رنگ مورد آنالیز
ذرات سیلیکا نقش زیادی در حذف رنگ دارند و به علت بار منفی
Maisseu, M.; Charbit, F.; Moulin, P.; J. Hazard. Mater. B116, 57–64,
شکل  9لختههای بهدست آمده از فرایند لخته سازی برای قهوه ای آنیونی
لختٍَایحاصلاسفزایىذلختٍساسیتزایقًٌُایآویًوی  این ذرات این سامان ه در حذف رنگهای کاتیونی مؤثرتر است.
ضکل :6
Freeman, H.S.; “Environmental Chemistry of Dyes and Pigments”,

ضً٘ٞای غیطی٘ٛی ٔٙاؾة ٘یؿت .زضضٕٗ ػّٕىطز آٖ زض حصف ضً٘ٞای واتی٘ٛی تٟتط اظ ضً٘ٞای آ٘ی٘ٛی اؾت.

شکل  11لختههای بهدست آمده از فرایند لخته سازی برای رز بنگال
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Dual flocculant system for dye removal:
Hybrid of poly(acrylamide-co-dy allyl dy methyle ammominm chloride)/
silica and anionic polyacrylamide(APAM)
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Abstract: The hybrid of the poly(AM-CO-DADMAC)/Silica were prepared throught physical
blending method, which were used with anionic polyacrylamide as a dual flocculant for removal
of anionic, cationic and non-ionic dyes. The properties of poly(AM-CO-DADMAC), APAM and
poly(AM-CO-DADMAC)/Silica were determined using FT-IR, meanwhile the effects of the silica
content, concentration of poly(AM-CO-DADMAC) and initial concentration of any dyes were
studied on the flocculation of Brown HT, Basic Red 22 and Rose Bengal with this system.
The results indicated that this system can be used as a good flocculant for ionic dye from effeluent
and in the case of Basic Red 22, 100% color removal can be obtained.
Keywords: Poly(AM-CO-DADMAC)/silica, Anionic polyacrylamide (APAM), Dye, Flocculant
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