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روشی ساده و نوین برای استخراج مقادیر ناچیز سورفاکتانت سدیم دودسیل سولفات موجود در آمونیم
پرکلرات و شناسایی کیفی آن با طیفسنجی FT-IR
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چکیده :جداسازی و استخراج سورفاکتانتهای موجود در مخلوطهای حاوی مواد معدنی محلول در آب ،به دلیل حاللیت بسیار زیاد سورفکتانتها

در حالل آب بهطور معمول با دشواری همراه است .در این پژوهش مقادیر بسیار ناچیز سورفاکتانت سدیم دودسیل سولفات از محلول آبی آمونیم
پرکلرات به روش ایجاد کف ،استخراج و سپس با طیفسنجی  FT-IRشناسایی کیفی شده است .نتیجهها نشان داد که در طول فرایند استخراج،

سدیم دودسیل سولفات موجود در مخلوط آبی آمونیم پرکلرات تحت واکنش تعویض کاتیون قرارگرفته و به آمونیم دودسیل سولفات تبدیل شده است.
واژههای کلیدی :سورفاکتانت ،سدیم دودسیل سولفات ،آمونیم پرکلرات ،استخراج

فروسرخ تجزیه شود.
آمونیم پرکلرات یکی از اکسیدکنندههای معدنی با کاربرد فراوان
در صنایع متفاوت است .از جمله کاربردهای این ترکیب میتوان به
استفاده از آن در ساخت مواد منفجره ،مواد آتشبازی ،شیمی تجزیه،
آبکاری و سوخت جت اشاره کرد [.]3
از شروع تولید صنعتی آمونیم پرکلرات ،این صنعت با پیشرفتهای
بزرگی همراه بوده است .اما با وجود این پیشرفتها هنوز مشکالتی
در ارتباط با تولید ،حمل ،انبارداری و کاربردهای صنعتی این ماده
شیمیایی به چشم میخورد .از عمدهترین این مشکالت میتوان به
مواردی چون کلوخه شدن ،ایجاد گردوغبار و جذب رطوبت اشاره
کرد.
تمایل آمونیم پرکلرات به کلوخه شدن و تشکیل تودههای
بزرگ و سخت از عمدهترین مشکالت در هنگام تولید ،حملونقل

مقدمه
بسیاری از روشهای شناسایی دستگاهی برای تجزیه و شناسایی
کیفی سورفکتانتها قابل استفاده نیستند .برای مثال ،این ترکیبات
به دلیل قطبی بودن بسیار باال از ستون گاز کروماتوگرافی خارج
نمیشوند .روش طیفسنجی هستهای  H-NMRو  C-NMRنیز
به دلیل تعدد کربنها و هیدروژنهای همسان این ترکیبات ،روش
مناسبی برای شناسایی آنها نیست .از روش طیفسنجی جرمی
نیز به دلیل تجزیه شدن این ترکیبات قبل از رسیدن به نقطهجوش
نمیتوان استفاده کرد.
یکی از مناسبترین و شناخته شدهترین روشها برای شناسایی
سورفکتانتها روش طیفسنجی فرو سرخ ( )FT-IRاست [ 1و .]2
اما برای استفاده از اینروش الزم است که سورفکتانت مربوط ابتدا
تا حد مطلوبی خالص و سپس نمونه بهدست آمده با طیفسنجی
*عهدهدار مکاتباتzadmard@ccerci.ac.ir :
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مارک  HAILEAمدل  ACO-5504استفاده شود.

و ذخیرهسازی است .علت کلوخه شدن آمونیم پرکلرات جذب آب
بهوسیلهی ذرات آن است .در برخی از صنایع الزم است برای
جلوگیری از کلوخه شدن آمونیم پرکلرات ،مقدارهای بسیار کمی
( 0/1درصد) از ترکیباتی همانند سورفاکتانتها به آمونیم پرکلرات
افزوده شود .سدیم دودسیل سولفات ،یکی از پرکاربردترین و
مناسبترین سورفاکتانتهای قابل استفاده برای این منظور است.
هدف این پژوهش استخراج مقادیر بسیار ناچیز سورفاکتانت سدیم
دودسیل سولفات (در حد  0/1درصد) از ماده معدنی آمونیم پرکلرات و
شناسایی این سورفاکتانت است.
بر اساس مطالعات و پژوهشهای انجام شده ،نمیتوان از
روشهای شناخته شده استخراجی برای جداسازی و استخراج سدیم
دودسیل سولفات از آمونیم پرکلرات استفاده کرد ،از جمله مشکالت
و موانع موجود در این فرایند میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
حاللیت نسبی پرکلرات آمونیم در برخی حاللهای آلی (مانند
اتیل استات) ،واکنش پذیری پرکلرات آمونیم با برخی حاللهای
آلی (مانند الکلها) ،خاصیت انفجاری مخلوط پرکلرات آمونیم با
برخی حاللهای آلی (مانند استن) ،مقدار بسیار کم سدیم دودسیل
سولفات موجود در نمونه مورد آزمایش (کمتر از  0/1درصد) ،حاللیت
بسیار باالی سدیم دودسیل سولفات در آب ،عدم امکان افزایش
اسیدهای معدنی به مخلوط مورد استخراج (اسیدهای معدنی باعث
انفجار پرکلرات آمونیم میشود) [ 4و .]5
با توجه به مشکالت بیان شده ،برای جداسازی سدیم دودسیل
سولفات از آمونیم پرکلرات از خاصیت تولید کف بهوسیله سورفاکتانت
سدیم دودسیل سولفات به روش شرح داده شده در این مقاله ،استفاده شد.

روش

در یک بشر  400میلیلیتری مقدار  30گرم از نمونه آمونیم
پرکلرات حاوی سدیم دودسیل سولفات را در  200میلیلیتر آب
مقطر حل کرده و پس از حل شدن کامل نمونه (محلول باید شفاف
شود) محلول بهدست آمده به یک عدد گاز شور شیشهای انتقال
یکیض...پمپ هوای آکواریوم که
شور به
ورودیًَیياینثشایگاز
شد.
هقبدیش ًبچ
اػتخشاج
ی ػبدُ ٍ
داده سٍؿ
سٍؿی ػبدُ ٍ ًَیي ثشای اػتخشاج هقبدیش ًبچیض...
دبی دمش هوا در آن قابل تنظیم بود (حداکثر  4500میلیلیتر بر
دقیقه) متصل شد .با شروع دمیدن هوا به داخل مخلوط و به دلیل
سٍؽ
سٍؽ
دست
مخلوط به
سولفات
سدیم
آمدهپشکلشات حبٍی ػذین د
آهًَین
ًوًَِ
 30گشم اص
دودسیل هقذاس
هیلیلیتشی
سورفکتانت400،
وجود دس یک ثـش
دس یک ثـش  400هیلیلیتشی هقذاس  30گشم اص ًوًَِ آهًَین پشکلشات حبٍی ػذین د
خارج شد.
گاز شور
خروجی
ایجادشدهاص ازحلطریق
کرده وحلکف
ؿفبف ؿَد) هحلَل ثِدػت
(هحلَل ثبیذ
ًوًَِ
ؿذى کبهل
کشدُ ٍ پغ
کف هقطش
هقطش حل کشدُ ٍ پغ اص حل ؿذى کبهل ًوًَِ (هحلَل ثبیذ ؿفبف ؿَد) هحلَل ثِدػت
لیتریدثی دهؾ َّا دس آى قبثل
ی کِ
آکَاسیَم
خروجیگبصگازؿَس ثِ
ٍسٍدی ایي
کف دادُ
َّای 400میل
پوپبشر
یکیک
شور در
خارجؿذ.شده از
دادُ ؿذٍ .سٍدی ایي گبص ؿَس ثِ یک پوپ َّای آکَاسیَم کِ دثی دهؾ َّا دس آى قبثل
دقیقِ) هتلل ؿذ .ثب ؿشٍع دهیذى َّا ثِ داخل هخلَط ٍ ثِ دلیل ٍخَد ػَسفکتبًت ،ػذ
مخلوطِادامه
داخل در
تولید کف
دقیقِ) و این
جمعآوری
دلیل ٍخَد ػَسفکتبًت ،ػذ
هخلَط ٍ ث
شدن َّا ثِ
تمامدهیذى
فرایندثب تاؿشٍع
هتلل ؿذ.
کف کشدُ ٍ کف ایدبدؿذُ اص طشیق خشٍخی گبص ؿَس خبسج ؿذ .کف خبسج ؿذُ اص خشٍخ
یدبدؿذُ اص طشیق خشٍخی گبص ؿَس خبسج ؿذ .کف خبسج ؿذُ اص خشٍخ
کشدُ ٍ
یافتکف
کف او .)2
های 1
(شکل
خوغآٍسی ٍ ایي فشا یٌذ تب توبم ؿذى تَلیذ کف دس هخلَط اداهِ یبفت (ؿکلّبی .)2 ٍ 1
خوغآٍسی ٍ ایي فشا یٌذ تب توبم ؿذى تَلیذ کف دس هخلَط اداهِ یبفت (ؿکلّبی .)2 ٍ 1

شکل  1شروع تولید کف از محلول

ؿکل  – 1ؿشٍع تَلیذ کف اص هحلَل
ؿکل  – 1ؿشٍع تَلیذ کف اص هحلَل

بخش تجربی

مواد و تجهیزات

در این پژوهش ،از سدیم دودسیل سولفات شرکت مرک ،آمونیم
پرکلرات شرکت مرک ،آب مقطر تقطیر شده و آمونیم پرکلرات صنعتی
حاوی  0/1درصد سورفاکتانت سدیم دودسیل سولفات استفاده شود.
برای ثبت طیف  FT-IRاز دستگاه طیفسنج Shimadzu, IR
 Prestige-21استفاده شود .برای ایجاد کف از پمپهوایآکواریوم
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

شکل  2پایان تولید کف از محلول
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ؿکل  – 2پبیبى تَلیذ کف اص هحلَل
ؿکل  – 2پبیبى تَلیذ کف اص هحلَل

ثشای اًدبم ایي فشایٌذ ثِ ًکبت صیش ثبیؼتی تَخِ کشد.
ثشای اًدبم ایي فشایٌذ ثِ ًکبت صیش ثبیؼتی تَخِ کشد.
 -1دس ؿشٍع کبس ،دثی دهیذى َّا ثش سٍی حذاقل قشاس دادُ هیؿَد اهب ثب کن ؿذى هیضاى ک
پاییز 94
شماره ،3
سال نهم،
ؿَد اهب ثب کن ؿذى هیضاى ک
دادُ هی
حذاقل قشاس
 -1دس ؿشٍع کبس ،دثی دهیذى َّا ثش سٍی
توبم کف تَلیذ ؿذُ اص گبص ؿَس ثیشٍى دادُ ؿَد.
توبم کف تَلیذ ؿذُ اص گبص ؿَس ثیشٍى دادُ ؿَد.
 -2طی ایي فشا یٌذ تب صهبًی کِ ػَسفکتبًت ػذین دٍدػیل ػَلفبت دس هحلَل ٍخَد داؿ
 -2طی ایي فشا یٌذ تب صهبًی کِ ػَسفکتبًت ػذین دٍدػیل ػَلفبت دس هحلَل ٍخَد داؿ
ؿذى ایي هبدُ دس هحلَل ،تَلیذ کف هتَقف ؿذُ ٍ ایي ثخؾ اص ػولیبت پبیبى هییبثذ.
ؿذى ایي هبدُ دس هحلَل ،تَلیذ کف هتَقف ؿذُ ٍ ایي ثخؾ اص ػولیبت پبیبى هییبثذ.
 -3دس كَست پش ؿذى ثـش  400هیلیلیتشی اص کف ٍ لجشیض ؿذى آى هیتَاى اص یک ػـَ

زادمرد و جاللی فراهانی

بهوسیله تبخیرکننده چرخان ،از ماده بهدست آمده طیف
برای انجام این فرایند به نکات زیر بایستی توجه کرد.
گرفته شد.
 -1در شروع کار ،دبی دمیدن هوا بر روی حداقل قرار داده
روش آمادهسازی نمونه بهدست آمده برای تهیه طیف FT-IR
میشود اما با کم شدن میزان کف میزان دبی هوا افزایش داده
به علت کم بودن مقدار ماده بهدست آمده با روشهای معمول
میشود تا تمام کف تولید شده از گاز شور بیرون داده شود.
خ
نمیتوان آن را برای طیف گیری آماده کرده از اینرو ،پس از حذف
 -2طی این فرایند تا زمانی که سورفکتانت سدیم دودسیل
خذاؿذُ ٍ ثِ ثـش خو
ؿکل وکف اص
گرم هحلَل
هَخَد دس
دٍدػیل ػَلفبت
ػذین
تشتیت وثِ باتقشیت توبم
هحلَللیتر
 30میلی
پتاسیمثِبرمید
تقریبی 0/2
آب ،مقدار
حالل
ثذیيمییابد
سولفات در محلول وجود داشته باشد تولید کف ادامه
اًتقبل هییبثذ .الصم ثِ رکش اػت کِ طی ایي فشایٌذ ثخـی اص هحلَل حبٍی پشکلشات آهًَین ًیض ثِ ثـش خوغآٍسی
افزوده شد
تمام شدن این ماده در محلول ،تولید کف متوقف شده و این بخش
سپس ػذین دٍدػیل ػَلف
تقشیت توبم
آمدهتشتیت ثِ
حالل متانول به بالن حاوی ماده بهدستثذیي
هییبثذ دسًتیدِ ،ایي سٍؽ خذاػبصی ثبیذ ثِدفؼبت ثیـتش تکشاس ؿَد تب هقذاس پشکلشات آهًَین هَخَد دس هَاد خوغآ
حاویاػت کِ طی ایي فش
بالنثِ رکش
شد.الصم
حذفیبثذ.
اًتقبل هی
حالل این مخلوط با تبخیرکننده چرخان
از عملیات پایان مییابد.
حذاقل هوکي ثشػذ .هَاد خوغآٍسیؿذُ دس ثـش ،ثٍِػیلِ آة هقطش ثِ حدن  200هیلیلیتش سػبًذُ ؿذُ ٍ دٍثبسُ ثِ گ
هییبثذ دسًتیدِ ،ایي سٍؽ خذاػبصی ثبیذ ثِدفؼب
دقیقهایيدر حمام
تکشاس30
حداقل
فشآیٌذ به
دست آمده
پودری ب
لبریز ؿؼتِ ماده
کف و
آصهبیؾ ،هبدُ خوغآٍسیؿذ
ؿذ .دس
مدتقجل
ّوبًٌذ
دادُهؿذ ٍ
جامداًتقبل
ؿذُ ثَد)
آة هقطش
 -3در صورت پر شدن بشر  400میلیلیتریثِازٍػیلِ
حذاقل هوکي ثشػذ .هَاد خوغآٍسیؿذُ دس ثـش،
200اًتقبل دادُ ؿذ ٍ هش
ؿیـِای
ؿَس
ی ثِ
سػبًذُ ٍ
دسپی ثٍِػیلِ آة هقطش ثِ حدن  200هیلیلیتش
شدن آن میتوان از یک سشوار با دمای باال برایاٍل  5ثبس
هقطشخالء
گبصتحت
پی کف
فرونشاندن
ؿؼتِ ؿذُ ثَد) اًتقبل دادُ ؿ
گرادآة
سانتٍػیلِ
تبخیرکننده چرخان با دمای  60درجه ثِ
ػولیبت ثش سٍی آى كَست گشفت.
شود.
حذف
میلی بار قرار داده شد تا حالل آن بهطور
ایجاد شده استفاده کرد.
طیآة هقطش ثِ حدن
ٍػیلِ
دسپی ثِ
کامل پی
اٍل  5ثبس
هبدُ ثِدػت آهذُ (پغ اص  5ثبس ؿَیؾ ثب آة هقطش) ثِ یک ثبلي  250هیلیلیتشی اًتقبل دادُ ؿذُ ٍ ثٍِػیلِ ت
كَست گشفت.
سٍی آى
ػولیبت ثش
آمونیم
پرکلرات
محلول
جداشده از
فرایند
 -4تمام وسایل استفاده شده در این فرایند باید به
رویکبهل خـک ؿَد .پغ
اولیهتببرثِطَس
حزف ؿذ
(آة)
حالل آى
هیلی ثبس
مادهخالء 200
گشاد ٍ
اینػبًتی
شسته 60دسخِ
دقت دهبی
چشخبى دس
هبدُ ثِدػت آهذُ (پغ اص  5ثبس ؿَیؾ ثب آة
(پتاسیم برمید
گرفت .از این
دػتقرار
برمید
پتاسیم
سطح ذرات
مخلوطؿذ.
 FT-IRگشفتِ
آهذُ طیف
هبدُ ثِ
چشخبى ،اص
چون تجخیشکٌٌذُ
شودٍػیلِ
شستهآة ثِ
شده و پس از شستوشوی کافی با آب مقطر نیز حالل
چشخبى دس دهبی  60دسخِ ػبًتیگشاد ٍ خالء 00
تهیهدػت آهذُ ثب سٍؽّ
منظورهبدُ ثِ
ثَدى بههقذاس
قرصثِ ػلت کن
FT-IR
دادهثشای
پوششآهذُ
تولیدًوًَِ ثِدػت
کفػبصی
شدن آهبدُ
سختی موجود در آب لولهکشی شهر باعث کم سٍؽ
طیفتهیه
شده)تْیِبرای
تجخیشکٌٌذُ چشخبى ،اص هبدُ ثِ
برمیدٍػیلِ
پتاسیم آة ثِ
حالل
ًویتَاى آى سا ثشای طیف گیشی آهبدُ کشدُ اص ایيسٍ ،پغ اص حزف حالل آة ،هقذاس تقشیجی  0/2گشم پتبػین ثشهیذ ٍ 0
سٍؽ آهبدُػبصی ًوًَِ ثِدػت آهذُ ثشای تْیِ
طیف  FT-IRاستفاده شد.
شده توسط سدیم دودسیل سولفات میشود.
حالل هتبًَل ثِ ثبلي حبٍی هبدُ ثِدػت آهذُ افضٍدُ ؿذ ػپغ حالل ایي هخلَط ثب تجخیشکٌٌذُ چشخبى حزف ؿذ.
ًویتَاى آى سا ثشای طیف گیشی آهبدُ کشدُ اص ایي
موجود
در ثِدػت آهذُ ثِ هذت حذاقل  30دقیقِ دس حوبم تجخیشکٌٌذُ چشخبى ثب دهبی  60دسخِ ػبًتیگشاد
پَدسی
سولفاتخبهذ
بدین ترتیب بهتقریب تمام سدیم دودسیل هبدُ
حالل هتبًَل ثِ ثبلي حبٍی هبدُ ثِدػت آهذُ افض
حزف ؿَد .طی ایي فشایٌذ هبدُ خذاؿذُ اص هحلَل پشکلشات آهَ
دودسیلکبهل
آمونیمآى ثِطَس
تهیه حالل
قشاس دادُ ؿذ تب
جمعهیلی
محلول به شکل کف از محلول جداشده و به بشر200
سولفات
آوریثبسکف
هبدُ خبهذ پَدسی ثِدػت آهذُ ثِ هذت حذاقل 0
تْیِ قشف پتبػین ثشه
دادُ ؿذُ) ثشای
(پتبػین ثشهیذ پَؿؾ
رسات ازپتبػین ثشهیذ قشاس گشفت  .اص ایي هخلَط
فرایندػطح
انتقال مییابد .الزم به ذکر است که طی این سٍی
بخشی
احتمالتب حالل آى ثِطَس ک
ایندادُ ؿذ
آمونیم قشاس
پرکلراتهیلی ثبس
به لحاظ نظری در محلول آبی 200
تْیِ طیف  FT-IRاػتفبدُ ؿذ.
ثشهیذ قشاس گشفت  .اص ایي
واکنشپتبػ
ػطح رسات
وجود دارد که سدیم دودسیل سولفات برسٍی
زیرینتحت
اساس
محلول حاوی پرکلرات آمونیم نیز به بشر جمعآوری کف انتقال
تْیِ طیف  FT-IRاػتفبدُ ؿذ.
فرایند جابجایی کاتیون قرارگرفته و به آمونیم دودسیل سولفات
بیشترن تکرار
مییابد درنتیجه ،این روش جداسازی باید بهدفعات
دٍدػیل ػَلفبت
تْیِ آهًَی
دٍدػیلدودسیل
ػذینآمونیم
آزمایش
احتوبل در
ایي دلیل
همین
پشکلشات به
تبدیل شود.
شده
شود تا مقدار پرکلرات آمونیم موجود در مواد جمثِعآور
ػَلفبت ثش اػبع ٍاکٌؾ صیش
ٍخَداینداسد کِ
آهًَین
ئَسیبهدس هحلَل آثی
یت
لحبظ
تْیِ آهًَین دٍدػیل ػَلفبت
FT-IR
طیف
ماده با
حداقل ممکن برسد .مواد جمعآوریشده در بشر ،بهوسیله آب
مادهآثی پشکلشات آهًَین ا
هحلَل
ئَسی دس
لحبظ ت
سولفات سنتز شد تا طیف  FT-IRاین ثِ
تحت فشآیٌذ خبثدبیی کبتیَى قشاسگشفتِ ٍ ثِ آهًَین دٍدػیل ػَلفبت تجذیل ؿَد .ثِ ّویي دلیل دس ایي آصهبیؾ
استخراج شده مقایسه شود.
مقطر به حجم  200میلیلیتر رسانده شده و دوباره به گاز شور (که
آهًَین دٍدػیل ػَلفبت ػٌتض ؿذ تب طیف  FT-IRایي هبدُ ثب طیف  FT-IRهبدُ اػتخشاج ؿذُ هقبیؼِ ؿَد.
تحت فشآیٌذ خبثدبیی کبتیَى قشاسگشفتِ ٍ ثِ آهَ
بهوسیله آب مقطر شسته شده بود) انتقال داده شد و فرایند همانند
آهًَین دٍدػیل ػَلفبت ػٌتض ؿذ تب طیف T-IR
قبل تکرار شد .در این آزمایش ،ماده جمعآوریشده در مرحله اول
اًدبم کبس-
رسانده
سٍؽیلیتر
 5بار پیدرپی بهوسیله آب مقطر به حجم  200میل
400برهیلیلیتشی هقذاس  0/1گشم ػذین دٍدػیل ػَلفبت (ػبخت ؿشکت هشک آلوبى) 3 ،گشم آهًَین کلش
یک ثـش
و به گاز شور شیشهای انتقال داده شد و مراحل دس
عملیات
پایانی
سٍؽ اًدبم کبس-
ؿشکت هشک آلوبى) ٍ  200هیلیلیتش آة هقطش سیختِ ٍ ثِ هذت  1ػبػت ّن صدُ ؿذ .هخلَط ثِدػت آهذُ ثِ گبص ؿَس
دس یک ثـش  400هیلیلیتشی هقذاس  0/1گشم ػذ
روش انجام کار
روی آن صورت گرفت.
ؿذ ٍ ثش اػبع سٍؽ ثیبى ؿذُ ٍ تٌْب ثب یکثبس ؿَیؾ (ثِ دلیل ػذم ٍخَد پشکلشات یکثبس ؿَیؾ کبفی اػت) آهًَی
ؿشکت هشک آلوبى) ٍ  200هیلیلیتش آة هقطش سی
مقدار 0/1
ػَلفبتبه یکاصبالن هخلَط در یک
ماده بهدست آمده (پس از  5بار شویش با آب مقطر)
دودسیل  FT-IRگشف
سدیم طیف
سٍؽ گرمیبدؿذُ
لیتری ثِ
خذاؿذُبشر ٍ 400اصمیلی آى
ؿذ ٍ ثش اػبع سٍؽ ثیبى ؿذُ ٍ تٌْب ثب یکثبس ؿ
سولفات (ساخت شرکت مرک آلمان) 3 ،گرم آمونیم کلرید (ساخت
 250میلیلیتری انتقال داده شده و بهوسیله تبخیرکننده چرخان در
ػَلفبت اص هخلَط خذاؿذُ ٍ
شرکت مرک آلمان) و  200میلیلیتر آب مقطر ریخته و به مدت 1
دمای  60درجه سانتیگراد و خالء  200میلی بار حالل آن (آب)
نتیجهها و بحث
شد
داده
انتقال
شور
گاز
به
آمده
دست
ه
ب
مخلوط
شد.
زده
هم
ساعت
آب
طیف حالل
حذف شد تا بهطور کامل خشک شود .پس از حذف
ً FT-IRوًَِ اػتخشاج ؿذُ اص آهًَین پشکلشات (ؿکل  )1داسای ًَاسّبی خزثی هـخلی اػت ٍ تب حذ صیبدی
FT-IR

نتیجهها و بحث

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

طیف ً FT-IRوًَِ اػتخشاج ؿذُ اص آهًَین پشک
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روشی ساده و نوین برای استخراج مقدارهای ناچیز ...

و بر اساس روش بیان شده و تنها با یکبار شویش (به دلیل عدم
وجود پرکلرات یکبار شویش کافی است) آمونیم دودسیل سولفات
از مخلوط جداشده و از آن به روش یادشده طیف  FT-IRگرفته شد.
نتیجهها و بحث

ًبچیض...
هقبد
ی
ػبدُ ٍٍ
یش ًبچ
استخراجیش
اػتخشاج هقبد
اػتخشاج
ثشای
یي ثشا
ًَیي
طیفًَ
ی ػبدُ
سٍؿی
سٍؿ
شدهیضاز ...آمونیم پرکلرات (شکل )3
 FT-IRنمونه

دارای نوارهای جذبی مشخصی است و تا حد زیادی با طیف
 FT-IRسدیم دودسیل سولفات خالص ساخت شرکت مرک آلمان
ؿشکت
 FT-IRػذین
ثب طیف
ػبخت ؿشکت
خبلق ػبخت
ػَلفبت خبلق
دٍدػیل ػَلفبت
دٍدػیل
ػذیندارد.
FT-IRمطابقت
ثب طیف(شکل )4
هطبثقت داسد.
ؿوبسُ )2
FT-IR
آلوبى ((طیف
هشک
طیف ؿوبسُ
FT-IR
داسد.که نوارهای
هطبثقتیشود
)2FT-IRمشخص م
طیفاین دو
آلوبىمقایسه
هشک از
جذبی یکسانی در عددهای موجی 1469 ،2851 ،2920 :و cm-1
 634در دو طیف وجود دارد .اما سایر نوارهای جذبی از نظر مقدار

عدد موجی متفاوت است.
درنتیجه به دلیل عدم تطابق کافی نوارهای جذبی این دو طیف
 FT-IRنمیتوان این دو طیف را به یک ماده مشابه نسبت داد.
با مقایسه طیفهای  FT-IRنمونه استخراج شده از آمونیم
پرکلرات (شکل  )3و آمونیم دودسیل سولفات سنتز شده (شکل )5
و به دلیل تطابق کافی نوارهای جذبی آنها میتوان این دو طیف
 FT-IRرا به یک ماده مشابه نسبت داد.
همانطور که مشاهده میشود نوارهای جذبی یکسانی در اعداد
موجی،967 ،1028 ،1215 ،1246 ،1400 ،1470 ،2851 ،2920 :
 720 ،811 ،855و  586 cm-1در هر دو طیف دیده میشود.
از مقایسه این دو طیف  FT-IRمشخص میشود که ماده استخراج
شده از آمونیم پرکلرات ،آمونیم دودسیل سولفات است.

ؿذُ
ً FT-IRوًَِ
طیف
ؿکل 11
اػتخشاجشدهؿذُ
اػتخشاج
شکل 3طیف
ؿکل
ًوًَِاستخراج
 FT-IRنمونه
طیف FT-IR

مرک آلمان
ػَلفبتساخت شرکت
سدیم دودسیل سولفات
یفطیف FT-IR
شکل 4
آلوبى
هشک آلوبى
ؿشکت هشک
ػبخت ؿشکت
دٍدػیل ػَلفبت ػبخت
ػذین دٍدػیل
 FT-IRػذین
ؿکل  22ططیف FT-IR
ؿکل

هَخی:
ػذدّبی هَخی:
دس ػذدّبی
یکؼبًی دس
خزثی یکؼبًی
ًَاسّبی خزثی
کِ ًَاسّبی
ؿَد کِ
یؿَد
هـخق ههی
 FT-IRهـخق
طیف FT-IR
دٍ طیف
ایي دٍ
هقبیؼِ ایي
اصاص هقبیؼِ
-1
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شماره ،3
طیف ٍخَد داسد .اهب ػبیش ًَاسّبی خزثی اص ًظش هقذاس ػذد سال
()JARC
کاربردی در
پژوهش
 ،2920نشریه
اػت..
تفبٍت
هَخی هه
شیمیدس دٍ
634
هایٍ cm-1
1469
،2851
اػت
نهم،تفبٍت
هَخی
ػبیش ًَاسّبی خزثی اص ًظش هقذاس ػذد
 634 cm ٍ 1469 ،2851 ،2920دس دٍ طیف ٍخَد داسد .اهب 34
داد.
ًؼجت داد.
هـبثِ ًؼجت
هبدُ هـبثِ
یک هبدُ
ثِ یک
طیف ساسا ثِ
دٍ طیف
ایي دٍ
تَاى ایي
ًویتَاى
ً FT-IRوی
طیف FT-IR
دٍ طیف
ایي دٍ
خزثی ایي
ًَاسّبی خزثی
کبفی ًَاسّبی
تطبثق کبفی
ػذم تطبثق
دلیل ػذم
ثِ دلیل
دسًتیدِ ثِ
دسًتیدِ
ؿکل ٍٍ ))33
(
ؿذُ
ػٌتض
ػَلفبت
دٍدػیل
ن
آهًَی
ٍ
)
1
ؿکل
(
پشکلشات
ن
آهًَی
اص
ؿذُ
اػتخشاج
ًوًَِ
FT-IR
ّبی
طیف
هقبیؼِ
ثبثب هقبیؼِ طیفّبی ً FT-IRوًَِ اػتخشاج ؿذُ اص آهًَین پشکلشات (ؿکل  ٍ )1آهًَین دٍدػیل ػَلفبت ػٌتض ؿذُ (ؿکل
ثِ دلیل تطبثق کبفی ًَاسّبی خزثی آىّب هیتَاى ایي دٍ طیف  FT-IRسا ثِ یک هبدُ هـبثِ ًؼجت داد.

فراهانیصادهشد
زادمرد و جاللیخاللی ٍ

شدهؿذُ
ػٌتض
FT-IRآهًَی
طیفؿکل 3
FT-IR
ػَلفبتسنتز
دٍدػیلسولفات
ن دودسیل
آمونیم
طیفشکل 5

ّوبىطَس کِ هـبّذُ هیؿَد ًَاسّبی خزثی یکؼبًی دس اػذاد هَخی:
 586 cm-1 ٍ 720 ،811 ،855 ،967 ،1028 ،1215 ،1246 ،1400 ،1470 ،2851 ،2920دس ّش دٍ طیف دیذُ هیؿَد .اص
و استخراج مقادیر بسیار کم سورفاکتانت سدیم دودسیل سولفات از
الزم به ذکر است که نوارهای جذبی  1121و  635در طیف
هقبیؼِ ایي دٍ طیف  FT-IRهـخق هیؿَد کِ هبدُ اػتخشاج ؿذُ اص آهًَین پشکلشات ،آهًَین دٍدػیل ػَلفبت اػت.
آمونیم پرکلرات به روش ایجاد کف ،روشی عملی و کاربردی بهمنظور
 FT-IRماده سنتز شده ،مربوط به آمونیم پرکلرات باقیمانده در
الصم ثِ رکش اػت کِ ًَاسّبی خزثی  635 ٍ 1121دس طیف  FT-IRهبدُ ػٌتض ؿذُ ،هشثَط ثِ آهًَین پشکلشات ثبقیهبًذُ دس
اثبات وجود و یا عدم وجود این سورفکتانت در آمونیم پرکلرات است.
نمونه جداشده است.
ًوًَِ خذاؿذُ اػت.
سدیم دودسیل سولفات در مخلوط آبی آمونیم پرکلرات تحت
نتیجهگیری
واکنش تعویض کاتیون قرارگرفته و به آمونیم دودسیل سولفات
نتیجهگیری
ثشسػیّبی اًدبم ؿذُ دس ایي پظٍّؾ ًـبى داد کِ خذاػبصی ٍ اػتخشاج هقبدیش ثؼیبس کن ػَسفبکتبًت ػذین دٍدػیل ػَلفبت اص
تبدیل میشود.
بررسیهای انجام شده در این پژوهش نشان داد که جداسازی
آهًَین پشکلشات ثِ سٍؽ ایدبد کف ،سٍؿی ػولی ٍ کبسثشدی ثِهٌظَس اثجبت ٍخَد ٍ یب ػذم ٍخَد ایي ػَسفکتبًت دس آهًَین پشکلشات
اػت.
ػذین دٍدػیل ػَلفبت دس هخلَط آثی آهًَین پشکلشات تحت ٍاکٌؾ تؼَیض کبتیَى قشاسگشفتِ ٍ ثِ آهًَین دٍدػیل ػَلفبت
تجذیل هیؿَد.
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A simple and innovative method for extraction of trace amounts of
sodium dodecyl sulfate in ammonium perchlorate and its qualitative
measurement by FT-IR spectroscopy
M.R. Jalali-Farahani1 and R. Zadmard2,*
1. Instructor, Institute of Science and New Technologies, Institute of Chemistry and Chemical Engineering,
Tehran, Iran
2. Associate Prof. of Organic Chemistry, Institute of Science and New Technologies, Institute of Chemistry
and Chemical Engineering, Tehran, Iran
Recieved: September 2015, Accepted: October 2015

Abstract: Separation and extraction of surfactants in water soluble mineral mixtures due to their
high solubility is usually difficult. In this study, we have introduced a simple method for extraction
of trace amounts of sodium dodecyl sulfate from aqueous solution of ammonium perchlorate
by making foam, and then use of FT-IR spectroscopy for its qualitative measurement. In this
procedure, sodium dodecyl sulfate is converted to ammonium dodecyl sulfate.
Keywords: Surfactant, Sodium dodecyl sulfate, Ammonium perchlorate, Extraction
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