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اصالح شیمیایی در ساختار  MCM-41با {-2(-3آمینواتیل آمینو)پروپیل}تری-
متوکسیسیالن :حذف رودامین Bو زرد 33از پساب دو کارخانه داروسازی و نساجی
گلدسته زارعی ،شبنم ششمانی ،مصطفی فضاله
تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) -شهرری ،دانشکده علوم پایه ،گروه شیمی
تاریخ دریافت17/32/33 :

تاریخ تصحيح17/93/99:

تاریخ پذیرش17/93/92 :

چکيده
این مطالعه با هدف امکان سنجی استفاده از مزو حفره  MCM-41اصالح شده با {-2(-3آمینواتیلآمینو)پروپیل}تریمتوکسیسیالن به عنوان جاذب
در حذف رنگزاهای قلیایی رودامین Bو زرد  33انجام شده است .کارایی جاذب در حذف رنگزاهای قلیایی با بررسی متغیرهایی نظیر دز جاذب ،pH ،زمان
تماس و دمای محلول در میزان حذف مطالعه شد .نتایج نشان داد که با افزایش دز جاذب از  3به  6میلیگرم ،زمان تماس از  31تا 61دقیقه و دما از 22
تا  62 ºCمیزان جذب از  61تا  %311افزایش یافته است .همچنین شرایط بهینه حذف رنگزاها به ازای  6میلیگرم جاذب ،زمان  61دقیقه ،دمای ºC

 pH ،62برابر با  4برای حذف رودامین  Bو  pHبرابر با  8برای حذف زرد  33تعیین شد .پس از تعیین شرایط بهینه ،حذف رنگزاهای رودامین  Bو زرد
 33مربوط به پساب دو کارخانه داروسازی و نساجی بررسی شد .بیشینه میزان درصد حذف رودامین  Bو زرد  33در پساب با استفاده از جاذب MCM-

 41اصالح شده به ترتیب  79/63و  %76/33به دست آمد.
کلمات کلیدی ،MCM-41 :مزوحفره-2(-3{ ،آمینواتیلآمینو)پروپیل}تریمتوکسیسیالن ،رودامین ،Bزرد ،33حذف رنگزاها ،جذب سطحی.

-1مقدمه
رنگزاهای قلیایی یکی از زیانبار ترین آالیندههای موجود در پسابهای صنعتی میباشند .روشهای گوناگونی برای حذف آنها
به کار گرفته شده است که میتوان به سه گروه فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی تقسیمبندی کرد .در روشهای فیزیکی از جذب
سطحی ،فیلتراسیون غشایی ،امواج التراسونیک و تبادل یونی استفاده میشود .روشهای شیمیایی با استفاده از الکترولیز ،انعقاد،
اکسیداسیون متعارف و پیشرفته انجام میشود .روشهای بیولوژیکی مبتنی بر استفاده از قارچ ،جلبک و باکتری است].[2
در سالهای اخیر پژوهشهای قابل توجهی برای تهیه انواع الکهای مولکولی انجام شده است .الکهای مولکولی ،ترکیبهایی
حفرهدار با قطر حفره در گستره  12تا  022 Åهستند که نخستین بار توسط محققان شرکت موبیل و با استفاده از قالبهای
کریستال مایع تهیه شدهاند[ .]1در سال  ،2991الکهای مولکولی مزوحفره سیلیکایی با عنوان  M41Sبا استفاده از مواد فعال
سطحی با زنجیرههای طوالنی بهدست آمدند[ . ]4,3برای تهیه این ترکیبات به منبع سیلیکاتی ،آلومینایی و یا آلومینوسیلیکاتی،
ماده فعال سطحی مانند هگزادسیلتریمتیلآمونیومبرماید ( )CTABبه عنوان قالب و حالل نیاز است .برحسب شرایط
. نویسنده مسئوول :استادیار دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) – شهرری
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زارعي و همکاران

آزمایشگاهی نظیر دما ،اسیدیته و زمان واکنش ،محصولهای متنوعی به وجود میآید .این ترکیبات در اشکال گوناگون به صورت
هگزاگونالی ( ،]22-0[ )MCM-41مکعبی( ]20-22[ )MCM-48و یا الیهای ( ]21-21[)MCM-50و با قطر حفره در
حدود  1تا 02نانومتر به دست آمدهاند .یکی از مهمترین و متداولترین الکهای مولکولی این دسته ترکیب  MCM-41است
که یک ترکیب مزو حفره سیلیکایی با حفرههایی در اندازه  1تا  22نانومتر میباشد .در تهیه این ماده ،مولکولهای مواد فعال
سطحی در غلظت بحرانی به شکلی مرتب میشوند که ساختار منظم شش گوشهای تشکیل میدهند .پس از اضافه کردن منبع
سیلیکا در محیط اسیدی یا بازی ،آبکافت مولکولها انجام شده و مولکولهای تتراهیدروکسی سیالن ایجاد میشود .این مولکولها
به طور فیزیکی روی سطح خارجی قالب مواد فعال سطحی جذب میشوند .گروههای  OHواکنش تراکمی انجام میدهند و
بدین ترتیب پیوندهای  Si-O-Siاطراف قالب مواد فعال سطحی و هم در طول آن تشکیل میشوند .تعدادی از گروههای OH
وارد واکنش تراکمی نمیشوند ،بنابراین ،به طور آزاد روی اتمهای  Siدر داخل یا خارج از استوانه باقی میمانند .پس از تکلیس،
قالب مواد فعال سطحی که یک ترکیب آلی است از بین رفته و گروههای  OHمتصل به آن نیز آزاد میشود .اندازه حفرات
 MCM-41با توجه به نوع ماده فعال سطحی از  12تا  222 Åتغییر میکند .بررسیها نشان میدهد که با تغییر نوع ماده فعال
سطحی و طول زنجیر آن ،نوع منبع سیلیکا ،مدت زمان واکنش pH ،و دمای محیط واکنش میتوان مزو حفرههای مختلف
نظیر  SBA-MCMو  HMS-FSM-CMKبا اشکال ،ساختارها و اندازه حفرات متفاوت تولید نمود.
در طی سالهای اخیر ،جذب رنگدانههای اسیدی و بازی متعددی با استفاده از ترکیبات زئولیت و نانو اکسید فلزات و مزوحفره
 MCM-41مطالعه شده است[ .]11-29برای مثال ،میتوان به جذب رنگدانههای قلیایی نظیر رودامین  ، 2)RB( Bبنفش
بلوری ( ،1)CVسبز متیلن ( ،3)MGسبز بازی  ،4)BG5( 0بنفش بازی 0 )BV10( 22و رنگدانههای اسیدی مانند قرمز
اسیدی 1)AR1( 2و اریوگالوسین ( 7)EGاشاره کرد که جذب برخی از آنها توسط لی 1و جوانگ 9بررسی شد ] .[14 ,13
تحقیقات نشان داد که اصالح و بهبود شیمیایی ترکیبات مزوحفره ،راندمان جذب را به طور قابل توجهی افزایش میدهد .بهطور
مثال ،بارگذاری  MCM-41با استفاده از فلزات اصلی و واسطه نظیر آلومینیوم ،منگنز و نیکل انجام شد .سپس جذب رنگدانههای
زرد و آبی متیلن با استفاده از جاذبهای  Ni-MCM-41 ، Mn-MCM-41 ، Al-MCM-41و  NiO-MCM-41انجام
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شد ] .[11-10همچنین در پژوهشی که توسط هو 22و همکارانش انجام شد ،اصالح شیمیایی  MCM-41با استفاده از گروههای
عاملی آمین و کربوکسیلیک اسید انجام گرفت .این ترکیب جاذب مفیدی برای جذب رنگدانههای آبی اسیدی  2210و آبی-
متیلن (MB)21است ] .[19در سال  1229رفتار جذب چهار رنگدانه آنیونی متیل اورانژ ( ،23)MOاورانژ  ،24)OIV( IVقرمز
برلیان 20X-3Bو فوشین اسیدی ( 21)AFبا استفاده از  MCM-41اصالح شده با آمونیوم بررسی شد ] .[32در سال 1221
موودلی 27و همکارش اصالح شیمیایی  MCM-41با سیتریک اسید را به عنوان جاذب مناسب برای جذب رنگدانههای کاتیونی
نظیر آبیمتیلن ( ،)MBسبزماالشیت ( 21)MGو سبزبرلیان ( 29)BGمعرفی کردند ] .[32اصالح شیمیایی  MCM-41با
سوکسینامیک اسید در سال  1221انجام شد .با استفاده از این ترکیب جذب رودامین  ،12)R6G( 6Gآبی متیلن ( )MBو زرد
متانیل ( 12)MYبررسی شد ] .[31در سال  1227اصالح شیمیایی  MCM-41مغناطیسی طی سه مرحله با (-3آمینوپروپیل)
تری اتوکسی سیالن ( ،)APTESپلی (گالیسیدیل متاکریالت) ( )pGMAو تریس (-1آمینواتیل) آمین ( )TAEAتوسط
یاکوپ آریکا11و همکارانش انجام شد .آنگاه جذب رنگدانههای آبی مستقیم  13)DB6( 1و سیاهمستقیم  14)DB38( 31مطالعه
شد ] .[33بدین ترتیب میتوان هیبریدهای معدنی -آلی با خواص بهبود یافته تهیه نمود .ترکیبات اصالح شده در فرایندهای
کاتالیستی[ ،]31-34جداسازی و استخراج [ ،]31 , 37سیستمهای دارورسان ،علوم زیستی و زیست محیطی [ ]42 - 39مورد
استفاده قرار میگیرند.
رودامین  Bبا فرمول شیمیایی  C28H31ClN2O3رنگ سنتزی است که در دسته رنگهای زانتن قرار میگیرد .رودامین B
یک پودر بنفش مایل به قرمز با نقطه ذوب  122-122 ºCاست و به خوبی در آب حل میشود .این رنگ خاصیت فلوئورسانس
کنندگی خوبی دارد و در صنعت نساجی ،چرم سازی و رنگرزی مورد استفاده قرار میگیرد .رنگزای قلیایی زرد  23با فرمول
مولکولی  C20H23ClN2Oاز رنگهای پر کاربرد در صنعت نساجی است .مقاومت این رنگ در برابر حرارت  212ºCاست ].[41
ساختار شیمیایی این رنگزاها در شکل  2نشان داده شده است.
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در این تحقیق پس از تهیه مزوحفره  ،MCM-41اصالح شیمیایی آن با ترکیب {-1(-3آمینواتیلآمینو)پروپیل}تریمتوکسی-
سیالن انجام شد .الزم به ذکر است که این ترکیب اصالح شده از  MCM-41تاکنون برای حذف رنگزاهای قلیایی مورد استفاده
قرار نگرفته است .بنابراین ،حذف رنگزاهای قلیایی رودامین Bو زرد 23با استفاده از این ترکیب مورد مطالعه قرار گرفت و پس
از تعیین شرایط بهینه ،حذف این رنگزاهای قلیایی موجود در پساب دو کارخانه داروسازی و نساجی بررسی شد.
-2بخش تجربی
-9-5مواد شيميایي و دستگاهها
مواد شیمیایی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :اتیل آمین ،(CH2NH2) ،درجه خلوص ،%99شرکت Loba Chemie
 ،تترا اتیل اورتو سیلیکات ،((C2H5)4Si) ،درجه خلوص ،%99شرکت  ،Loba Chemieسورفکتانت هگزا دسیل تری متیل
آمونیوم برماید ،(CTAB)،(C19H42BrN) ،درجه خلوص ،%99شرکت ،Chem-Lab NVهیدروکلریک اسید،(HCl) ،
درجه خلوص ،%37شرکت  ،Chem-Lab NVاتانول ،(C2H5OH) ،درجه خلوص  ،%99/0شرکت  ،MERCKمتانول،
) ،(CH₃OHدرجه خلوص  ،%99/0شرکت

 -1(-3{ ،MERCKآمینو اتیل آمینو)پروپیل}تری متوکسی سیالن،

) ،(C8H22N2O3Siدرجه خلوص  ،%12شرکت  ،SIGMA-ALDRICHتولوئن ،(C7H8) ،درجه خلوص  ،%99/0شرکت
 ،Chem-Lab NVسدیم ،(Na) ،برای آب گیری ،گاز نیتروژن ،(N2) ،دی کلرومتان ،(CH2Cl2) ،درجه خلوص ،%99/9
شرکت  ،ROMILLTDرودامین ،(C28H31ClN2O3) ،Bدرجه خلوص  ،%99شرکت  ،MERCKزرد،23
) ،(C20H23ClN2Oدرجه خلوص  ،%92شرکت  ،Bezemaدی اتیل اتر ،(C4H10O) ،درجه خلوص  ،%99/0شرکت Chem-
 .Lab NVدستگاهها و تجهیزات مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :ترازو با دقت  2/2222گرم مدل pH ،Sartorius
متر مدل  ،Sartoriusسانتریفوژ مدل  ،Universal 320 Hettichآون خال مدل  ،Memmertآون معمولی مدل
 Shaker ،Memmertمدل  ،Heidolphگرمکن و همزن مغناطیسی مدل  ،Heidophطیف سنجی مادون قرمز ) (IRمدل
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 Tensor 27 Brukerبا استفاده از قرص  ،KBrپراش پرتو ایکس ) (XRDمدل ،Philips PW 1800 Diffractometer
 BETمدل  Beisor PMini / Microtrac Bel Corpو اسپکتروفتومتر  UV-Visمدل .Cary Bio 100 Varian
-5-5تهيه مزو حفره MCM-41
اتیل آمین ( 1/17گرم) در آب مقطر ( 41میلی لیتر) حل شد و به مدت  22دقیقه همزده شد .سپس سورفاکتانت CTAB
( 2/74گرم) کمکم و همراه با همزدن به محلول اضافه شد .مخلوط حداقل به مدت  32دقیقه دیگر همزده شد تا به طور کامل
شفاف شود .آنگاه تترا اتیل ارتو سیلیکات ( 1/21گرم) به صورت قطره قطره و همراه با همزدن افزوده شد .در این مرحله pH
محلول حدود  21است .سپس با افزودن قطره قطره هیدروکلریک اسید pH ،محلول به  1/0رسانده شد .بدین ترتیب
سوسپانسیونی سفید رنگ به دست آمد .در ادامه ،سوسپانسیون سفید رنگ به مدت  1ساعت در دمای اتاق همزده شد تا ژل
یکنواخت و همگن حاصل شود .محلول به دست آمده سانتریفوژ و چندین بار با آب مقطر شستشو داده شد .سپس در آون در
دمای  40 ºCبه مدت  21ساعت خشک شد .این نمونه در کوره با برنامه دمایی افزایش  1 ºCدر هر دقیقه به دمای 002 ºC
رسانده شد .سپس به مدت  0ساعت در این دما قرار گرفت تا سورفاکتانت هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید تجزیه و از
ساختار خارج شود.
-3-5اصالح شيميایي ترکيب  MCM-41با { -5(-3آمينو اتيلآمينو)پروپيل}تريمتوکسيسيالن
اصالح شیمیایی در مزو حفره  MCM-41با استفاده از {-1(-3آمینواتیلآمینو ) پروپیل} تریمتوکسیسیالن انجام شد .برای
این منظور ،مزو حفره  MCM-41کلسینه شده ( 2/0گرم) به بالن ته گرد منتقل شد و به آن تولوئن ( 32میلی لیتر) و {-3
(-1آمینواتیلآمینو) پروپیل}تریمتوکسیسیالن ( 2/7میلی لیتر) افزوده شد .الزم به ذکر است که قبل از انجام واکنش تولوئن
در مجاورت سدیم خشک شد و سپس برای واکنش مورد استفاده قرار گرفت .این مخلوط در دمای  12تا  92 ºCبه مدت 1
ساعت تحت اتمسفر گاز نیتروژن بازروانی شد .محصول حاصل  MCM-41-NH-NH2سانتریفوژ شد و  3بار با دیکلرومتان
و دیاتیلاتر شستشو داده شد .آنگاه در آونخال در دمای  40ºCخشک شد .شناسایی این نمونهها با استفاده از روش  IRو
تعیین ویژگی ساختاری آنها با روش  XRDانجام گرفت .ویژگیهای فیزیکی جاذب با استفاده از روش  BETبررسی شد.
-4-5مطالعات آزمایشگاهي جذب رنگزاهاي قليایي رودامين Bو زرد 93روي جاذب
تحقیق آزمایشگاهی جذب رنگزاهای قلیایی از محلول آبی در سیستم ناپیوسته انجام گرفت .محلولهای آبی رنگزاهای قلیایی
رودامین  Bو زرد 23به غلظت 2 ppmدر آب دوبار تقطیر تهیه شدند .الزم به ذکر است که مقدار  pHرودامین  3 ، Bتا  4و
زرد  1 ،23تا  7است .آزمایشات جذب رنگزاهای قلیایی با افزودن جاذب  MCM-41-NH-NH2در  22میلیلیتر از محلول
آبی رنگزاهای قلیایی انجام شد .برای تنظیم  pHاز محلولهای رقیق  NaOHو HClاستفاده شد .برای جداسازی فاز جامد
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و محلول ،دستگاه سانتریفوژ با سرعت  4222دور در دقیقه و به مدت  22دقیقه به کار گرفته شد .تعیین مقدار رنگزاهای قلیایی
رودامین  Bو زرد 23در محلول اولیه رنگزا و محلول باقیمانده پس از جذب به ترتیب در طول موجهای 003و  422 nmبا
استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازهگیری شد .درصد حذف رنگزا بهوسیله جاذب با استفاده از رابطه R=∆C×100/Co
حاصل میشود که در آن  Rدرصد حذف رنگزا و ∆Cتفاوت مقدار رنگزا در محلول اولیه و محلول باقیمانده پس از جذب رنگزا
و  Coمقدار رنگزا در محلول اولیه است.
اثر پارامترهایی نظیر دز جاذب ،pH ،زمان و دما بر میزان جذب رنگزا مورد برسی قرار گرفت .به منظور بررسی اثر دز جاذب ،به
محلول حاوی رنگزاهای قلیایی رودامین  Bو زرد 22 ،2 ppm( 23میلی لیتر) ،مقدار  2تا  1میلیگرم جاذب MCM-41-
 NH-NH2اضافه شد و به مدت یک ساعت به وسیله همزن مغناطیسی همزده شد .سپس با استفاده از سانتریفوژ جاذب از
محلول جدا و جذب رنگزاهای باقیمانده بهوسیله اسپکتروفوتومتر اندازهگیری شد .برای تعیین  pHمناسب pH ،های اسیدی
و بازی در محدوده  3تا  9در حذف رنگ بررسی شدند .به محلول رنگزا ( 22 ،2 ppmمیلی لیتر)  ،جاذب ( 1میلیگرم) اضافه
و به مدت یک ساعت به وسیله همزن مغناطیسی همزده شد .سپس جذب محلولهای سانتریفوژ شده خوانده شد .در بررسی اثر
زمان در میزان جذب ،به محلول رنگزا ( 22 ،2 ppmمیلی لیتر) ،جاذب ( 1میلیگرم) اضافه شد و بعد از گذشت ،12 ،32 ،22
 92و  212دقیقه ،نمونه برداری شد .آنگاه جذب محلولها به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر ثبت شد .به منظور بررسی اثر دما،
به محلولحاوی رنگزاهای رودامین  Bو زرد  22 ،2 ppm( 23میلی لیتر) ،جاذب ( 1میلیگرم) افزوده شد و به مدت یک ساعت
در دماهای  00 ،40 ،30 ،10و  10 ºCهمزده شد .نمونهها سانتریفوژ شدند و جذب محلولها خوانده شد.
به منظور بازیابی جاذب و رنگزا ،به نمونه جامد بهدست آمده از سانتریفوژ که حاوی جاذب و رنگزا میباشد 10 ،میلیلیتر محلول
 2موالر  HClافزوده شد .شستشو به طور کامل انجام شد .آنگاه مقدار رنگزای بازیافتی با ثبت جذب آن در دستگاه
اسپکتروفوتومتر تعیین شد.
پس از تعیین شرایط بهینه ،حذف رنگزاهای قلیایی رودامین Bو زرد 23از نمونههای حقیقی مربوط به پساب دو کارخانه
داروسازی و نساجی به وسیله جاذب  MCM-41-NH-NH2بررسی شد .برای این منظور ،به نمونه حقیقی ( 22میلی لیتر)،
جاذب ( 1میلیگرم) افزوده شد .آنگاه در دمای  10 ºCو به مدت یک ساعت همزده شد .سپس جذب رنگزاهای رودامین  Bو
زرد 23به ترتیب در  pHبرابر با  4و  1بررسی شد .پس از سانتریفوژ ،جذب محلول باقیمانده ثبت شد .بدین ترتیب درصد حذف
رنگزا بهدست آمد.
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-3نتایج و بحث
-9-3شناسایي و بررسي مشخصات ساختاري ترکيبهاي  MCM-41و MCM-41-NH-NH2
روش طیفسنجی زیر قرمز تبدیل فوریه ( ،)FT-IRبرای شناسایی گروههای عاملی موجود در یک ترکیب به کار میرود.
طیفهای  FT-IRترکیب  MCM-41و  MCM-41-NH-NH2در گستره  422-4222cm–1به ترتیب در شکل (1الف) و
(1ب) نشان داده شده است .ارتعاشات مربوط به گروههای هیدروکسیل در ناحیه  3222 cm–1مشاهده میشود .ارتعاشات
کششی متقارن و نامتقارن  Si-Oدر ناحیه  122تا  2222 cm–1ظاهر شده است .ارتعاشات خمشی پیوندهای  Si-O-Siنیز
در ناحیه  422 cm–1تا  022مشاهده میشود .الزم به ذکر است که چند شاخه شدن پیک در ناحیه 1922تا  3222 cm–1در
شکل (1ب) را میتوان به ارتعاشات کششی گروه  CH₂الیفاتیک و تثبیت گروه عاملی روی ساختار  MCM-41نسبت داد ]43
.[41 -

شکل  2طیف  FT-IRدر گستره زیرقرمز میانی ترکیبهای الف)  ،MCM-41ب) MCM-41NH-NH2

طرح پراش پرتو ایکس ( )XRDنمونههای  MCM-41و  MCM-41-NH-NH2درشکل  3نشان داده شده است.
نمونه MCM-41کلسینه شده پیکهای ساختار سیلیکای مزوحفره با تقارن هگزاگونال را نشان میدهد .در پراش پرتو ایکس
( )XRDآن چهار پیک در ناحیههای  0/4070 ،4/7114 ،1/1010و  7/2247 ºبه وضوح دیده میشود (شکل  3الف) .یک
پیک که از شدت باالیی برخوردار است ،در  1θپایین ظاهر شده است و به بازتابش ( )222اختصاص دارد .سه پیک دیگر که
شدت کمتری دارند در  1θباالتر دیده میشوند و به بازتابشهای ( )122( ،)222و ( )122اختصاص دارند .مقدار  dدر بازتابش
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( )222برابر با  32/11 Åاست که مطابق آن پارامتر شبکه ) ao= (2d100/√3برابر با  30/74Åمیباشد .پراش پرتو ایکس
نمونه  MCM-41-NH-NH2پیکهای ساختار سیلیکای مزوحفره با تقارن هگزاگونال را نشان میدهد .اما بازتابش ()222
این نمونه در  1θبرابر با  1/71ºدیده میشود که از شدت کمتری نسبت به  MCM-41برخوردار است .سایر بازتابشها به
علت شدت پایین مشاهده نشده است .مقدار  dدر بازتابش ( ،)222نمونه  MCM-41-NH-NH2برابر با  31/42 Åاست که
مطابق آن پارامتر شبکه ) ao= (2d100/√3برابر با  37/41 Åمیباشد .در مقایسه با ترکیب  MCM-41پارامتر شبکه افزایش
یافته است .این مطلب نشان دهنده اتصال گروههای آمینی روی  MCM-41میباشد ].[41 , 47

شکل  3الگوی پراش پرتو X-ترکیبهای الف)  ،MCM-41ب) MCM-41-NH-NH2

برای تعیین مساحت سطح و حجم حفرات نمونههای MCM-41و  MCM-41-NH-NH2آزمایش  BETدردمای نیترژون
مایع ( )71/29kانجام شد .ایزوترمهای جذب و واجذب نیتروژن مربوط به  MCM-41و  MCM-41-NH-NH2در شکلهای
 4و  0نشان داده شده است .ایزوترمها دارای شکل  IVو لپهای هیسترسیس  H4میباشند که براساس تقسیم بندی آیوپاک
از ویژگی مواد مزوحفره است .مساحت ویژه سطح مزوحفره  MCM-41و  MCM-41-NH-NH2به ترتیب برابر با
 2111/3174و  929/1122 m2/gاست .میانگین حجم مزوحفره  MCM-41و  MCM-41-NH-NH2به ترتیب برابر با
 2/133712و  2/793922 cm3/gاست .میانگین اندازه قطر ذرات به ترتیب  31/3141و  34/0412 Åمیباشد .رسم توزیع
اندازه حفرات به روش  )Braunauer-Joyner-Halenda ( BJHبرای مزوحفره MCM-41توزیع شارپی را نشان میدهد.
میانگین اندازه حفرات از  3/4برای  MCM-41به  1/4nmبرای  MCM-41-NH-NH2کاهش یافته است که با کاهش
جذب نیتروژن مطابقت دارد و اتصال {-1(-3آمینواتیلآمینو)پروپیل} تریمتوکسی سیالن به بستر  MCM-41را اثبات می-
نماید.
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-5-3بررسي پارامترهاي موثر در جذب رنگزاهاي رودامين Bو زرد 93به وسيله جاذب MCM-41-NH-NH2
اثر دز جاذب
اثر تغییرات دز جاذب در جذب رنگزاهای رودامین  Bو زرد 23به ترتیب در شکلهای ( 0الف) و ( 1الف) نشان داده شده است.
همانگونه که از نمودار مشخص است ،با افزایش جاذب تا  1 mgمقدار جذب به باالترین مقدار خود میرسد .با افزایش دز جاذب
تعداد مکانهای فعال برای جذب سطحی رودامین Bو زرد 23افزایش مییابد .بدین ترتیب مقدار بیشتری از هر دو رنگزا روی
جاذب ،جذب میشوند .الزم به ذکر است که در مقادیر بیش از  1 mgجاذب ،میزان جذب رنگزا روی جاذب تغییر نخواهد کرد
و باعث کاهش در ظرفیت جذب با افزایش مقدار جاذب میشود که به خاطر تعداد زیاد مکانهای غیر اشباع جذب است.
اثر pH
بررسی تاثیر  pHبر جذب رنگزاهای قلیایی رودامین  Bدر شکل ( 0ب) نشان داده شده است .همانطور که در این نمودار
مالحظه میشود با افزایش مقدار  pHبه دلیل تشکیل هیدروکسید رودامین Bمیزان جذب رنگزا کاهش مییابد .بنابراین ،در
 pHهای  4تا  9روند کاهش در میزان جذب رنگزا مشاهده میشود .بهترین  pHبرای جذب رنگزای رودامین  Bمقدار  3تا 4
بهدست آمد.
تاثیر  pHبر جذب رنگزای قلیایی زرد 23در شکل ( 1ب) نشان داده شده است .همانطور که در این نمودار مالحظه میشود
بیشترین درصد جذب در  pHهای  3تا  1به دست آمده است .در  pHبرابر با  9تغییر چشمگیری در جذب رنگزا مشاهده نشد.
بنابراین ،بهترین  pHدر جذب این رنگزا  1تعیین شد .در محیط به نسبت خنثی ،در ساختار زرد  ،23به دلیل عدم وجود
برهمکنش اتمهای نیتروژن با یون  ،H+گروههای عاملی نیتروژن از آزادی بیشتری برخوردار بوده ،بدین ترتیب برهمکنش
بیشتری با سطح جاذب برقرار کرده و درصد جذب افزایش مییابد .همچنین در مقادیر بیشتر pHمزو حفرههای سیلیسی اصالح
شده در محیط قلیایی به خاطر شکسته شدن پیوند  Si-O-Siبوسیله یون های هیدروکسید بررسی نمیشود [.]49
اثر زمان
نتایج حاصل از بررسی اثر زمان بر جذب رودامین  Bو زرد 23بهوسیله جاذب در شکلهای ( 0ج) و ( 1ج) نشان داده شده است.
همان گونه که در این نمودارها مشخص است ،بیشترین راندمان جذب رنگزا در زمان  12دقیقه حاصل شد .روند افزایش درصد
جذب به ترتیب در زمانهای  32 ،22و  12دقیقه صعودی میباشد و در زمانهای طوالنیتر ( 92و 212دقیقه) ،درصد جذب
رنگزا ثابت ماند .بنابراین ،زمان  12دقیقه به عنوان زمان بهینه در نظر گرفته شد.
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اثر دما
بررسی اثر دما بر جذب رنگزاهای قلیایی در شکلهای ( 0د) و ( 1د) نشان داده شده است .با افزایش دما روند افزایش در جذب
رنگزاها به وسیله جاذب مشاهده شد .بهترین دما برای جذب رنگزاهای رودامین  Bو زرد 23دمای  10 ºCدر نظر گرفته شد.
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-3-3بازیابي جاذب و رنگزا
به منظور بازیابی جاذب و رنگزا ،شستشوی جاذب با حجمهای مختلف از محلول هیدروکلریک اسید یک موالر انجام شد .بررسیها
نشان داد که مقدار  10میلی لیتر هیدروکلریک اسید برای بازیابی کامل رنگزاهای رودامین  Bو زرد23کافی است و جاذب را
میتوان به طور مجدد برای حذف رنگزاها مورد استفاده قرار داد .نتایج در شکلهای  7و  1نشان داده شده است.
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-4-3بررسي کارایي جاذب  MCM-41-NH-NH2جهت حذف رنگزاهاي رودامين Bو زرد 93از نمونههاي حقيقي
نمونههای حقیقی از پساب کارخانه داروسازی حاوی رودامین Bو پساب کارخانه نساجی حاوی زرد  23تهیه شد .حذف رنگزاها
در شرایط بهینه آزمایشگاهی انجام شد و غلظت رودامین Bو زرد  23قبل و بعد از استفاده از جاذب بهوسیله دستگاه
اسپکتروفوتومتر اندازهگیری شد .الزم به ذکر است که به منظور مقایسه ،محلولهای آزمایشگاهی با همان غلظت تهیه شد .نتایج
در جدول  2نشان داده شده است .
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جدول  3اندازهگیری غلظت رودامین Bو زرد 33در پساب کارخانههای داروسازی و نساجی و درصد حذف رنگزا
درصد حذف
میزان جذب محلول پس از استفاده جاذب
میزان جذب محلول اولیه

نمونه

پساب داروسازی حاوی رودامین2/122 B
2/122
محلول رودامین Bآزمایشگاهی
2/212
پساب نساجی حاوی زرد 23
2/212
محلول زرد  23آزمایشگاهی

2/220
2/222
2/227
2/222

97/13
222
91/22
222

-4نتیجهگیری
در این مطالعه کارایی ترکیب مزوحفره  MCM-41اصالح شده با {-1(-3آمینو اتیل آمینو) پروپیل}تری متوکسی سیالن در
حذف رنگزاهای قلیایی رودامین  Bو زرد  23مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت .پارامترهای موثر در حذف رنگزاهای قلیایی با
استفاده از این ترکیب که برای نخستین بار تهیه شده است ،تعیین شد .جذب رنگزاها به پارامترهایی نظیر دز جاذب ،زمان
تماس pH ،و دمای محلول بستگی دارد .با افزایش دز جاذب تا  1میلی گرم ،دما تا  10درجه سانتیگراد و زمان تماس تا یک
ساعت میزان حذف رنگزاها افزایش مییابد .پس از تعیین شرایط بهینه ،کارایی ترکیب مزوحفره  MCM-41اصالح شده در
جذب رنگزاهای قلیایی رودامین  Bو زرد 23موجود در پساب دو کارخانه داروسازی و نساجی نیز مطالعه شد .بیشینه مقدار
جذب رنگزاهای قلیایی رودامین  Bو زرد 23در پساب به ترتیب  97/13و  %91/22بهدست آمد .همچنین در پایان فرایند جذب،
بازیابی جاذب و رنگزا با شستشوی ساده در محلول اسیدی انجام شد .نتایج نشان میدهد که ترکیب مزوحفره MCM-41
اصالح شده با {-1(-3آمینواتیلآمینو) پروپیل}تریمتوکسیسیالن میتواند به عنوان یک جاذب موثر برای جذب رنگزاهای
قلیایی رودامین Bو زرد 23از پساب صنایع مورد استفاده قرار گیرد.
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