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چکیده
بابلومتیلنکاتیونیرنگینهحذفتواناییبررسیپژوهش،ایندر

-3(پلیو،)PPy(پیرولپلیپایهبرالکترواکتیوپلیمرهايازاستفاده
از. گرفتقرارمطالعهموردناپیوستهسیستمدر) P3MTh) (تیوفنمتیل
نگهعنوانبهبنديمشازپسنرادچوبازشدهتهیه) SD(ارهخاك
دودسیلسدیمآنیونیسورفاکتانتازوپلیمرهاپوششجهتدارنده

استفادهشدهدادهپوششارهخاكسطحاصالحبراي) SDS(سولفات
زمانورنگینهاولیهغلظت،pHمانندمهمپارامترهايبرخیاثر. شد

منحنیازآمده،دستهبهايدادهارزیابیرايب. شدندبررسیتماس
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باجذبظرفیت. رسیدحداکثربهبازيهايpHدربلومتیلنبراي

فرایندمواردتمامدر. یافتافزایشتماسزمانواولیهغلظتافزایش
فرآینددهندهنشانوکندمیببشتريتتبعیالنگمویرایزوترمازجذب

درآمدهبدستجذبظرفیتهمچنین. باشدمیالیهتکوهمگن
ترتیببهSD/P3MThوSD/PPy،SD/PPy/SDSپلیمرهاي

نتایجوهابررسیاساسبر. شدmg/g1000و52/59،400برابر
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.باشدمیبرخوردارايویژهاهمیتازمحیطیزیستنظرازکهشوند،
تیوفن،متیل-3پلیسطحی،جذبپیرول،پلیکلیدي:هايواژه

ایزوترم.سورفاکتانت،باشدهاصالحجاذب
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Investigation of the ability for removal of
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samples using synthetic polymers
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In this research, the ability for removal of methylene
blue cationic dye using Electro active polymers based on
polypyrrole (PPy) and poly (3-methylthiophene)
(P3MTh) in a batch system were studied. Sawdust (SD)
was made from wood, after patching, as a holder for
coating polymers and Sodium Dodecyl Sulfate Anionic
Surfactant  (SDS)  was  used  to  modify  the  surface  of  the
sawdust. The effects of some important parameters such
as pH, initial concentration of dye and contact time were
investigated. To evaluate the obtained data, adsorption
isotherm curves (Langmuir and Freundlich) were used.
The adsorption efficiency for methylene blue was
maximized at alkaline pH. Adsorption capacity increased
with increasing initial concentration and contact time. In
all cases, the adsorption process complies with Langmuir
isotherm and represents the homogeneous and single-
layer process.  Also, the adsorption capacity obtained in
SD/PPy, SD /PPy / SDS and SD / P3MTh polymers were
59/52, 400 and 1000 mg/g, respectively.  Based on the
studies and the results obtained in this study, it was
found that these polymer materials can effectively be
used in waste dyes, such as textile industry, which they
have the great environmental significance.
Keywords: Polypyrrole, Adsorption, Poly (3-methylthiophene),
Surfactant modified absorbent, Isotherm.
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استواروزادهحسن...                 ازاستفادهباآبیهاينمونهدربلومتیلنکاتیونیرنگینهحذفتواناییبررسی

مقدمه - 1
درهاچینیوبودندآشناپیشهامدتازرنگرزيباجهانمردم
راآنوداشتهآشناییطبیعیابریشمباپیشسال4000حدود

هايرنگپیدایشازقبل. نمودندمیرنگرزيطبیعیهايرنگبا
. شدمیاستفادهالیافرنگرزيبرايطبیعیهايرنگازشیمیایی

ايپیچیدهآروماتیکیمولکولیساختاردارايمعموالهارنگ
موجبراهاآنسختپذیريتجزیهوزیادپایداريکهتندهس
وشدهزیستمحیطواردصنعتیهايپسابطریقازکهشودمی

. کنندمیایجادزندهموجوداتبرسالمتراآوريزیاناثرات
پوستی،هايناراحتیموجبهارنگازبعضیکهشدهگزارش
هايغلظتدرحتیهارنگ]. 1[شوندمیغیرهوسرطانآلرژي،

وآبزیانزندگیبروهستندرویتقابلمسلحغیرچشمبانیزکم
بروزموجبطریقاینازوگذارندمینامطلوباثرشانتغذیه

یکبلومتیلن. شوندمیآبیاکوسیستمرويبرجديمشکالت
یکعنوانبهکهاستآروماتیکهتروسیکلشیمیاییترکیب

شدهاحیاءیااکسیدهايدرحالتوکردهعملردوکسشناساگر
میتلنرنگینه]. 2[باشدمی) رنگبی/آبی(مختلفهايرنگداراي

دروسیعیطورهبکهاست؛کاتیونیهايرنگینهجملهازبلو
وکتانیپشمی،هايپارچهرنگرزيجهتنساجی،صنایع

اسهالتهوع،چشم،سوزش. گیردمیقراراستفادهموردابریشمی
رنگینهحاويهايپسابازناشیعوارضجملهازتفراغاسو

توجهبا]. 3- 5[استشدهگزارشانساندرکهباشدمیبلومتیلن
تولیدآنطبعبهونساجیصنایعدرآبمصرفبااليمقادیربه

تصفیهلزوممختلف،هايرنگحاويهايپسابتوجهیقابلمقدار
وهاروش. استیرناپذاجتنابامريهاییآالیندهچنین

ازآبیهايمحیطازهارنگینهحذفبرايمختلفیهايتکنیک
هايروشغشایی،فیلتراسیونانعقاد،سازي،لخته: جمله

]. 7و6[داردوجودسطحیجذبوزنیازونالکتروشیمیایی،
نظیرگوناگونیهايزمینهدرسنتزيپلیمرهايازامروزه
هايچسبها،باطريروکشالکتریسته،انتقالهايکابلکاريعایق
دلیلبهمواداین. شودمیاستفادهالستیکیتایرهايرسانا،

قابلیتوباالبرجذبظرفیتوسطحمساحتمکانیکی،استحکام
درفراوانیکاربردقلیایییااسیديمالیمشرایطتحتبازیافت

در]. 10-8[اندداشتهصنعتیهايپسابازهاآالیندهحذفزمینه
عنوانبهتیوفنپلیوپیرولپلیپایهبرپلیمرهايازپژوهشاین

وبسترعنوانبهارهخاكهمراهبهباالکاراییباجاذب
رنگینهحذفبرايارهخاكسطحاصالحجهتسورفکتانت

جهتجذب،آزمایشاتوشداستفادهآبیهاينمونهازبلومتیلن
زماناولیه،محلولpHقبیلازجذبدرموثرپارامترهايبررسی
.گرفتانجاممحلولاولیهغلظتوتماس

مواد و روش کار-2
مواد- 2-1

/ پیرولپلیشاملکهپژوهشایندرمطالعهموردپلیمرهاي
سدیم/ ارهخاك/ پیرولپلیوارهخاك/ تیوفنپلیاره،خاك

ارقراستفادهموردوشدندسنتزباشند؛میسولفاتدسیلدو
سدیمشاملشدهاستفادهشیمیاییموادتمامی. گرفتند

ازSDSوبلومتیلنرنگینههیدرکلریک،اسیدهیدروکسید،
دوبارآبازهاآزمایشتمامدر. شدندخریداريمركشرکت
. شداستفادهتقطیر

جذبمطالعات-2-2
سیستمدرکهبودآزمایشگاهی-تجربیمطالعهیکتحقیقاین

pHدستگاهازاستفادهباهامحلولpH. گرفتانجامناپیوسته
اسیدازرقیقیهايمحلولکمکبهوآکوالیتیکمدلمتر

پارامترهاياثر. شدتنظیمهیدروکسیدسدیموهیدروکلریک
بلومتیلنرنگینهاولیهغلظت،)pH)10-2نظیرمختلف

)mg/L200-20 (تماسزمانو)بررسیمورد) دقیقه5- 60
موردهايمحلولپارامترها،ازهرکداماثرمطالعهدر. گرفترقرا

توسطمعلومجاذبجرمومشخصpHدرمعینحجمبهنظر
وشدندزدههمدقیقه،بردور140سرعتبامغناطیسیهمزن

استفادهباجذبمیزانها،محلولکردنصافازپسنهایت،در
کالیبراسیونمنحنیوJenwayاسپکتروفتومتردستگاهاز

درصد. شدگرفتهاندازهnm660موجطولدرآمدهبدست
زیرروابطازاستفادهبابلومتیلنرنگینهجذبظرفیتوحذف
]:11[آمدبدست

)2 -1(
100Re%

0

0 ´
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=
C

CCmoval t

)2 -2  (
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C C Vq
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جذبغلظتواولیهغلظتترتیببهCtوC0روابط،ایندر
تعادلهنگامدر. باشدمیtلحظۀدر) mg/L(باقیماندهیانشده

CtبهCeوqtبهqeشودمیتبدیل . qtجذبمیزان)mg/g (
حجمترتیببهmوVهمچنینو،tزمانگذشتازپسرنگینه
.ندباشمی) g(جاذبجرمو) L(نمونهمحلول

ایزوترمیمطالعات- 2-3
درجذبعملکهفرضیهاینبراساسسطحیجذبایزوترم

شدهاشغالسطوحازمستقلوگیردمیانجامسطحتمام
هايغلظتبینارتباطایزوترم،هايمدل. استاستوارباشد؛می
خاصجاذبرويشدهجذبیونمقدارومحلولدرفلزيیون

جذبظرفیتتعیینجهت. دهدیمنشانثابتدمايدررا
آبی،محلولازبلومتیلنرنگینهحذفبرايسنتزيپلیمرهاي

-2معادله(فروندلیچو) 3-2معادله(النگمویرایزوترمهايمدل
.گرفتندقراربررسیمورد) 4

)2 -3(
1 1 1 1

q q K q Ce m m eL
= +
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)2 -4 (
1log q log K log Ce eF n

= +

mg/L)،(qmشونده،جذبتعادلیغلظتCeروابط،ایندر

النگمویرثابتmg/g،(KL(شونده، جذبمادهمقدارماکزیمم
KFوn.  است) L/mg(سطح،هايسایتوابستگیباارتباطدر

جذبظرفیتکنندهمشخصوبودهفروندلیچمعادلههايثابت
ازمعیاري) n(فروندلیچثابتبزرگی. باشندمیآنشدتو

10تا1بینnمقادیر. استجذببودنمطلوبمیزان
]. 12[باشندمیمطلوبجذبيدهندهشانن

یافته ها و بحث- 3
بابلومتیلنرنگینهجذببرموثرعواملبررسی-1- 3

سنتزيپلیمرهايازاستفاده
pHاثر- 1-1- 3

سطحیبارتعییندرpHفاکتورکهزیادياهمیتبهتوجهبا
اینکردنبهینهکند؛میایفاشوندهجذبیونشدرجهوجاذب

برپارامتراینتأثیرمطالعهبراي. باشدمیمهمبسیاررامترپا
افزودنطریقاز10تاpH،2محدودهبلو،متیلنجذبمیزان

ازهاییمحلول. شدبررسیNaOHوHClرقیقهايمحلول
هايجاذبیکهربهوانتخابمشخصغلظتبابلومتیلن

SD/PPy،SD/PPy/SDSوSD/P3MThلوطمخ. شدافزوده
) C˚25(اتاقدمايدرشیکرتوسطدقیقه40مدتبهواکنش

ها محلولازمقداريسپس. شدندزدههمrpm150سرعتباو
توسطجذبمیزانجاذب،جداسازيازپسوبرداشتهرا

-3نموداردرنتایج. گردیدگیرياندازهاسپکتروفوتومتردستگاه
.استشدهدادهنشان1

بر میزان جذب متیلن بلو با استفاده از pH: اثر1-3نمودار 

SD/P3MThو SD/PPy ،SD/PPy/SDSپلیمرهاي 

سطحدرشدهجذببلومتیلنمیزان،1-3نموداربهتوجهبا
امراینکهکندمیپیداکاهشpHکاهشباپلیمر/ ارهخاك

گرفتنقراربرايکههستنداضافیH+هايیونحضوردلیلبه
. کنندمیرقابترنگینههايکاتیونباجذبیهايسایتسطحدر
راجاذبتوانفعال،هايسایتشدنپروتونهدیگرسوياز

هايسایتتعداد،pHافزایشبا. کاهدمیبلومتیلنجذبجهت
در. یابدمیافزایشOH-هايیونحضوردلیلبهمنفیباربا

ورنگینهايهوکاتیونجاذبمیانالکترواستاتیکجاذبهنتیجه،
یابدمیافزایشآبیمحلولازبلومتیلنحذفدرصدآنتبعبه
کهاستواضح،1-3شکلازحاصلنتایجبهتوجهبا]. 13[

افزایش یافته وآرامیبهpHافزایشبابلومتیلنجذبمیزان
حداکثربهجاذب، میزان حذفنوعهرسهبرايpH= 10در 
برابرpHپلیمري،سنتزياذبجهرسهدردر نتیجه. رسدمی
گردید.انتخاببهینهpHعنوانبه10

تماسزماناثر-1-2- 3
دراساسیپارامترهايازیکیجاذب،وآنالیتتماسزمان

در. باشدمیهاجاذبقابلیتارزیابیوبر جذبفرایندمطالعه
محلولازشوندهجذبجسمبایدابتدامایع-جامدهايجذب
درسپسوکندنفوذجاذبحفراتدرونبهبجاذاطراف
دربهینهpHدرنیزبررسیاین. گرددجذبآندرونیسطح
آمدهبدستنتایج. گرفتانجامدقیقه60تا5مختلفهايزمان

.استشدهآورده2-3نموداردر

ازاستفادهبابلومتیلنجذببرتماسزماناثر: 2-3نمودار
SD/P3MThوSD/PPy،SD/PPy/SDSپلیمرهاي

باکهاستآنازحاکی2- 3نموداردرشدهدادهنشاننتایج
باشدهجذببلومتیلنمیزاندقیقه30تاتماسزمانافزایش

میادامهکندترسرعتباآنازبعدویافتهافزایشتنديشیب
دلیلبهاثراینکهرسدمیاشباعحالتبهسرانجامویابد

ابتداییمرحلهدردسترسقابلخالیهايسایتتعدادافزایش
درجذبمقدارشده،مشاهدهرنمودابهتوجهبا]. 14[باشد

SD/PPyرسدمیخودمقدارحداکثربهدقیقه30ازپس
SD/P3MThوSD/PPy/SDSپلیمرهايدرکهدرحالی
. شدمشاهدهدقیقه60زماندرترتیببهجذبمقدارباالترین

بلومتیلناولیهغلظتیرتاث1-3- 3
انتخاببارنگینه،جذبمیزانرويبربلومتیلناولیهغلظتاثر
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موردmg/L200-20هايغلظتبابلومتیلنازهاییمحلول
مقدار،10بهینهمقداردرpHتنظیمازپس. گرفتقراربررسی

همازپس. شدافزودههاآنبهپلیمريهايجاذبازمشخصی
محاسبهجذبظرفیتودرصدبهینه،زمانطیهالمحلوزدن

.استشدهآورده3-3در نمودارمطالعهایننتایج. گردید

رويبربلومتیلناولیهغلظتتغییراتبررسی: 3-3نمودار
،SD/PPyپلیمرهايازاستفادهباآنجذبمیزان

SD/PPy/SDSوSD/P3MTh

افزایشباکهدریافتتوانمی،3-3نمودارنتایجبهتوجهبا
،SD/PPyپلیمرهايبرايبلومتیلنحذفراندماناولیه،غلظت

SD/PPy/SDSوSD/P3MThراپدیدهاین. یابدمیکاهش
سطحرويموجودهايسایتسریعشدنپرعلتبهتوانمی

) mg/g(جذبظرفیت. نمودبیانغلظتافزایشباجاذب
راخاصیصعوديروندرنگینهاولیهغلظتافزایشبانیزرنگینه

هايمولتعدادنسبتباال،اولیهغلظتیکدر. کنندمیطی
بودهبیشتردسترس،قابلجاذبسطحبهبلومتیلنرنگینهاولیه

باهمچنین. شودمیکمترسطحیجذبدرصدنتیجهدرو
بهبلومتیلنازبیشتريهايگرممیلیمقدارعرض،درCiافزایش

رفته،بکارجاذب]. 15[استشدهحذفجاذب،مگرهرازاي
تغییراتازمتأثرچندانوباشندمیباالییجذبظرفیتداراي
سختشرایطاعمالباحتیوبودنخواهدرنگینهغلظت

راخودجذبظرفیتهمچنان) بلومتیلنغلیظهايمحلول(
کهگرفتنتیجهتوانمینیزهاجاذبمقایسهبا. کندمیحفظ
رنگینهحذفمیزانوجذبظرفیتپیرولپلیاصالحازپس

. استیافتهافزایشبلومتیلنکاتیونی

جذبهايایزوترمبربلومتیلناولیهغلظتتاثیر1-4- 3
محاسبهجهتاولیه،غلظتتاثیربخشازحاصلهايداده

بررسیو) جذبظرفیتماکزیمجملهاز(تعادلیپارامترهاي
تکجذب(النگمویرهايایزوترمازیکهرباراعتوصحتمیزان

برجذبفرایندبارابطهدر) الیهچندجذب(فروندلیچو) الیه
نشان4-3نمودارهايدرنتایج. شدنددادهمطابقتمطالعه،مورد
درجومحاسبه1-3جدولدرمربوطههايدادهوشدهداده

.استگردیده

النگمویر (ب) ایزوترم : (الف) ایزوترم خطی 4-3نمودار 

فروندلیچ براي جذب رنگینه متیلن بلو با استفاده از پلیمرهاي 

SD/PPy ،SD/PPy/SDS وSD/P3M

وSD/PPy،SD/PPy/SDSپلیمرهايازاستفادهباکنگوردجذببرايفروندلیچوالنگمویرهايثابتبهمربوطمقادیر: 1-3جدول
SD/P3MTh

هاي النگمویرثابت ثابت هاي فروندلیچ
R2nKFR2RLKL(L/mg)qm(mg/g)جاذب
9866/0134/1095/09981/0824/00011/052/59SD/PPy

9967/0098/138/19994/0829/00010/01000SD/PPy/SDS

9966/012/172/09993/0794/00013/.0400SD/P3MTh
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9621زمستانوپاییزسه،شمارهدوم،دورهپژوهش و فناوري محیط زیست، 

استواروزادهحسن...                 ازاستفادهباآبیهاينمونهدربلومتیلنکاتیونیرنگینهحذفتواناییبررسی

جذبفرایندعیتتبدهندهنشانرگراسیون،ضرایبوفوقنتایج
/ تیوفنپلیاره،خاك/پیرولپلیازاستفادهبابلومتیلنرنگینه
ازسولفاتدسیلدوسدیم/ ارهخاك/ پیرولپلیوارهخاك

بینخوبیمطابقتالبته). R2<999/0(استالنگمویرایزوترم
چوناماشدمشاهدهنیزفروندلیچایزوترمیمدلباحاصلنتایج

عنوانبهمدلنایبود؛بیشترالنگمویرمدلدرونرگراسیضریب
وهمگنجذبفرایندنتیجهدر. گردیدانتخاببرترمدل

عرضرويازآمدهدستهبqmمقدار. باشدمیالیهتکصورتبه
،SD/PPyسنتزيپلیمرهايبرايالنگمویرمعادلهمبدأاز

SD/PPy/SDSوSD/P3MTh،و 52/59،400ترتیببه
mg/g1000بااليجذبظرفیتدهندهنشانکهشدمحاسبه
RL<0>1مقداروn<1>10مقادیرهمچنین. باشدمیجاذب

. کندمیاثباتراجاذبتوسطمطلوبجذبنیز) 1-3جدول(

گیرينتیجه-4
خاك/تیوفنپلیاره،خاك/پیرولپلیپلیمرهايپژوهش،ایندر
وشدندسنتزسولفاتیلدسدوسدیم/ارهخاك/پیرولپلیواره
سیستمدرآبیهاينمونهازبلومتیلنرنگینهجاذبعنوانبه

اینبرموثرپارامترهايتاثیر. گرفتندقراراستفادهموردناپیوسته
بررسیتماسزمانورنگینهاولیهغلظت،pHمانندفرآیند
داشتهجذبفرآیندبرمثبتاثرpHکهدادنشاننتایج. گردید

افزایشبا. یابدمیافزایشرنگینهحذفراندمان،pHافزایشابو
ویافتهافزایشحذفراندمانمشخصی،میزانتاتماسزمات
اولیهغلظت. گیردمیصورتراندماندرناچیزيتغییرسپس
اثرجاذب،سطحواحددررنگینهمیزانافزایشعلتبهنیزرنگینه

یابدمیکاهشحذفندمانراغلظت،افزایشباوداشتهمعکوس
جاذبسطحواحددربیشتريآالیندهمیزانکهآنجاییازولی

جهتسپس. استیافتهافزایشجذبظرفیتگردیده؛جذب
فروندلیچوالنگمویرمعروفهايمدلازجذبیایزوترممطالعه
ایزوترمسنتزي،پلیمرهرسهدرکهدادنشاننتایجوشداستفاده
تبعیتدرنتیجه،وداشتهبیشتريرگراسیونضریبالنگمویر
رگراسیونضریبالبته. استشدهمشاهدهمدلاینازبیشتري

نشاننیزرامدلاینازتبعیتوباشدمیباالنیزفروندلیچمدلدر
درنظرهمگنوالیهتکصورتبکلدرجذبیفرآیندولیدهدمی

نتیجهتوانمینیزسنتزيپلیمرسهمقایسهبا. شودمیگرفته
نسبتباالتريحذفراندماندرارايSD/P3MThپلیمرگرفت

بلومتیلنجذبجهتبیشتريتماسسطحوبودهSD/PPyبه
باارهخاك/پیرولپلیسطحاصالحازپسهمچنین،. دارد

حذفدرصدوشدحاصلبیشتريراندمان،SDSسورفکتانت
کهگرفتنتیجهتوانمیهنتیجدر.یافتافزایشبلومتیلنرنگینه

خوبیراندماندارايبیشتر،تماسسطحبودنداراعلتبپلیمرها
توانمیوبودهآبیهاينمونهازکاتیونیهايرنگینهحذفجهت
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