JARC
مطالعهی رفتار جذبی کلروسولفونیل کالیکس [ ]4آرن تثبیتشده بر سیلیکاژل نسبت به برخی از مواد
شیمیایی مورداستفاده در صنعت الستیکسازی
زهرا ثروتی ،1سعید تقوایی گنجهعلی2و* ،ماندانا صابر تهرانی ،3رضا زادمرد
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 -1دانشجوی دکترای شیمی آلی ،دانشکده شیمی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2استاد شیمی آلی ،دانشکده شیمی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -3استادیار شیمی آلی ،دانشکده شیمی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -4دانشیار شیمی آلی ،پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ،تهران ،ایران
دریافت :شهریور  ،1396بازنگری :آبان  ،1396پذیرش :آذر 1396

چکیده :در این پژوهش ،کلروسولفونیل کالیکس [ ]4آرن تثبیتشده بر سیلیکاژل ( )CSC[4]A-SiO2سنتز و رفتار جذبی این ترکیب برای
حذف برخی از افزودنیهای شیمیایی صنعت الستیکسازی مانند دیفنیلگوانیدین (-N ،)DPGسیکلوهگزیل-2-بنزوتیازول سولفنامید ()CBS
و -2مرکاپتوبنزوتیازول ( )MBTبررسی شد .نتایج بهدست آمده نشان داد کلروسولفونیل کالیکس [ ]4آرن تثبیتشده بر سیلیکاژل توانایی جذب
دیفنیلگوانیدین و -Nسیکلوهگزیل-2-بنزوتیازول سولفنامید که بهعنوان شتابدهنده در تولید ترکیبات صنعت الستیکسازی مورداستفاده قرار
میگیرند را دارد و برای این ترکیبات بهعنوان یک جاذب انتخابگر عمل میکند .بیشترین مقدار جذب با این جاذب سنتز شده برای ترکیبات CBS

و  DPGبه ترتیب  %55و  %49بهدست آمد.
واژههای کلیدی :کلروسولفونیل کالیکس [ ]4آرن ،سیلیکاژل ،دیفنیلگوانیدین-N ،سیکلوهگزیل-2-بنزوتیازول سولفنامید-2 ،مرکاپتوبنزوتیازول،
جاذب انتخابگر

ناچیزی دارند ،درحالیکه در چربی محلول هستند .به همین خاطر
بازیابی این مواد سمی از فاضالب صنایع ،پیش از ورود آنها به
محیطزیست بسیار اهمیت دارد.
در بین روشهای گوناگونی که بهمنظور حذف آالیندهها
مورداستفاده قرار میگیرند ،روش جذب بهدلیل آسانی ،هزینه کم و
سرعت باال یکی از بهترین و مهمترین روشها برای حذف آلودگیها
از محیطزیست است که بسیار کارآمد و مناسب نیز است [.]2

مقدمه
ترکیبات  DPG ،CBSو  MBTبهطور گستردهای در
صنایع الستیکسازی بهعنوان مواد افزودنی مورداستفاده قرار
میگیرند [ .]1این مواد شیمیایی در طی مراحل پایانی تولید،
وارد محیطزیست میشوند و در برابر تخریب شیمیایی و زیستی،
مقاومت باالیی دارند و بسیار سمی هستند .همچنین ،با هوا و آب
تا مسافتهای طوالنی جابهجا میشوند .در آب حاللیت بسیار
*عهدهدار مکاتباتtaghvaei@hotmail.com :
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 CBSو  MBTبهطور گستردهای در صنایع الستیکسازی بهعنوان مواد افزودنی مورداستفاده قرار میگیرند [.]1

ی در طی مراحل پایانی تولید ،وارد محیطزیست میشوند و در برابر تخریب شیمیایی و زیستی ،مقاومت باالیی

می هستند .همچنین ،با هوا و آب تا مسافتهای طوالنی جابهجا میشوند .در آب حاللیت بسیار ناچیزی دارند،
مطالعهی رفتار جذبی کلروسولفونیل کالیکس [ ]4آرن ...

ربی محلول هستند .به همین خاطر بازیابی این مواد سمی از فاضالب صنایع ،پیش از ورود آنها به محیطزیست

در این پژوهش ،ویژگیهای جذبی کلروسولفونیل کالیکس []4
کالیکس [ ]nآرنها گروهی از ترکیبات درشتحلقه 1بوده که
د.
آرن تثبیتشده بر سیلیکاژل موردتوجه قرار گرفت .کلروسولفونیل
از واحدهای فنلی تشکیل شدهاند .این واحدهای فنلی از طریق
هزینهتکم
آسانی،
فنجانیجذب بهدلیل
گیرند ،روش
کالیکمی
دارند .قرار
مورداستفاده
حذف باآالیندهها
شده وبر روی سیلیکاژل ابتدا سنتز سپس
آرن تثبی
کالیکس []4
سآرنها
یکدیگر پیوند
منظور متیلنی
ی گوناگونی که پبهلهای
جذب] .تعدادی از شتابدهندهها از محلول
جاذبنیزبرای
عنوان
بسیار به
استحلقکهههای
حلقه و
پایین
حلقه،
قسمت
برایسه
بودهها و از
شکل
است [
کارآمد و
محیط
باالها از
آلودگی
حذف
روش
سیلیکاژل 2موردتوجه قرار گرفت .کلروسولفونیل
مناسببر
تثبیتشده
کالیکس [ ]4آرن
زیستیل
کلروسولفون
جذبی
ویژگیهای
پژوهش،
ز بهترین و مهمتریندر این
که در صنعت الستیکسازی مورداستفاده قرار میگیرند ،بهکار
مرکزی تشکیل شدهاند (شکل  .)1کالیکسآرنها از دو قسمت
طریق
از
لی
فن
واحدهای
این
.
اند
شده
تشکیل
کهبراز واحدهای فن
حلقه 1بوده
درشت
نها گروهی از ترکیبات
برای که
گوناگونیمحلول
دهندهها از
شتاب
تعدادی از
جاذب برای جذب
سپس بهعنوان
لیابتدا
شده
پایین[]4
کالیکس
این
جذبی
ظرفیت
CSC[4]A-SiO
گرفته شد.
سنتزلدار
توانند عام
سیلیکاژلی
روی متفاوتی م
گروههای
تثبیت با
آرنهراحتی
حلقه ب
باال و
2
خود
سازی از
الستی
جذبی صنعت
مورداستفاده در
شیمیایی
کار این
کنند.
می ایجاد
ها را
کالیکس
گوناگونی
مشتقات
مرکزی
قه و حلقه
حلقه،
باال
سه
مورداستفادهآروناز
بوده
سازییازشکل
الستیک فنجان
آرنها
یکس
شده وکال
در.
ا یکدیگر پیوند دارند
ترکیبات
کاین
برای
گوناگونی
هایظرفیت
CSC[4]A
ترکیبات-
حلSi
یینO2
گرفته پاشد.
قسمتبه
گیرند،
قرار
صنعت
نشان داد .سیلیکای عاملدار شده برای جذب انتخابی  DPGو
ترکیبات با استفاده از شیمی میزبان-مهمان در نقش میزبان
شده شده
عاملدار
سیلیکایتوانند
متفاوتی می
گروههای
پایین حلقه ب
شیمیاییاز دو قسمت
(شکل  .)1کالیکسآرنها
عاملدار
نشان داد.
راحتیازباخود
الستیکهسازی
مورداستفادهباالدر وصنعت
برای وجذب انتخابی  DPGو  CBSبرای
 CBSبرای نخستین بار در این پژوهش موردبررسی قرار گرفت.
میتوانند یونهای فلزی سمی و یا مولکولهای خنثی را همچون
جـیوه-مهمان در نقش میزبان میتوانند
شیمی،)IIمیزبان
استفاده
این
کنند.
ی از کالیکسآرنها
موردبررسی
پژوهش
این
ایجادبار
گرفت( .
قرار)،ازکبالت
نقره (I
ترکیبات(Vبا)،
آرسـنیک
،)VІ
در (
کروم
نخستیІІن)،
سربرا (
بخش
کرومآزو ،آمی
های
سربرنگ
آمینواسیدها،
می و یا مولکول (II
تجربی ،جـیوه )،)II
کبالت ))II
آروماتیک ،نقره )،)I
هاینیک ))V
)،)VІنآرسـ
)،)ІІ
مشتقاترا همچون
های) ،خنثی
مواد و دستگاهها
و اندوسولفان از سامانههای آلی جذب کنند [ 3تا  .]8براساس
تجربیآروماتیک و اندوسولفان از سامانههای آلی جذب کنند [ 3تا  .]8براساس مطالعات
آمینهای
یدها ،رنگهای آزو،بخش
بیشتر مواد و حاللهای مورداستفاده در این پژوهش از شرکت
مطالعات صورت گرفته تثبیت کالیکسآرنها بر روی جاذبهای
مؤثری( 60با مش  220تا  )440از شرکت
سیلیکاژل
صلبشدن مرک
علت بسیار
ساختار،به روش
بشدن
علت صل
سیلیکاژل به
همانند
شدند.بسیار
تهیهروش
ساختار،
سیلیکاژل
همانند
بسپاری
هاهای
جاذب
بسپاریروی
بیت کالیکسآرنها بر
دستگاه
مواد و
فلوکا و مواد شیمیایی صنعت الستیکسازی شامل DPG، CBS
مؤثری برای افزایش توانایی جذب آنهاست [ 9تا .]16
بیشترتا 11
یی جذب آنهاست [4
مواد] .و حاللهای مورداستفاده در این پژوهش از شرکت مرک تهیه شدند .سیلیکاژل ( 16با مش  226تا  )446از شرکت
و ( MBTشکل  )2از نمونههای تجاری مورداستفاده در شرکت
SO Cl
SO2Cl SO2Cl
الستیکسازی شامل
فلوکا و 2مواد شیمیایی صنعت
شدند.نمونههای تجاری مورداستفاده در شرکت
تهیه )2از
(شکل
ClO2S
MBTیاسا
 CBS ،DPGو ایران
به علت حساسبودن واکنشها ،پیش از هر آزمایش تمام لوازم
ایران یاسا تهیه شدند.
شیشهای شسته و تمیز و پیش از استفاده به کمک شعله خشک
به علت حساسبودن واکنشها ،پیش از هر آزمایش تمام لوازم شیشهای شسته و تمیز و پیش از استفاده 2به کمک
خشک آشندها
شعلهاز داخل
نیتروژن
شد و پس از سردسازی در خشکانه  ،گاز
سنج
استفادهنجاز طیف
فلوئورسانس
هایطیف
دادهفشد.
 OHنیتروژنOHاز داخل آنها عبور دادهعبور
JASCO
استفاده بااز طیفس
هاینس با
فلوئورسا
شد .طی
خشکانه ،1گاز
سردسازی در
و پس از
HO
OH
 JASCO FP-6500گزارش شده است.
است.
ساختارشده
گزارش
FP-6500
کالیکس []4
مولکولی
شکل 1
آرن ]4آرن
یکس [
تتراکلروسولفونیلیل کال
تتراکلروسولفون
مولکولی
ساختار
شکل 1

HN

N
S
S

1. Macrocycle

2

MBT
 DPG،DPGو
شیمیایی، CBS
ساختار شیمیایی
MBT
 CBSو
شکل22ساختار
شکل
2. Desiccator

سنتز مواد
()JARC
نشریه پژوهش
کلروسولفونیل کالیکس [ ]4آرن ( )3و کلروسولفونیل
شیمی (،)2
در] آرن
کاربردی[4
هایکالیکس
پاراترشیوبوتیل
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1. Macrocycle

روی96
زمستان
شماره ،4
شده بر
یازدهم،تثبیت
سال] آرن
کالیکس [4

سیلیکاژل ( )4که در شکل  3نشان داده شده است با استفاده از روشهای شناختهشده ،سنتز شدند [ 11تا .]14
1. Desiccator

تقوایی گنجهعلی و همکاران

سنتز مواد
پاراترشیوبوتیل کالیکس [ ]4آرن ( ،)2کلروسولفونیل کالیکس
[ ]4آرن ( )3و کلروسولفونیل کالیکس [ ]4آرن تثبیتشده بر روی
سیلیکاژل ( )4که در شکل  3نشان داده شده است با استفاده از
روشهای شناختهشده ،سنتز شدند [ 17تا .]19

دمای بالن در یک حمام پارافین تا  130درجه سانتیگراد باال برده
شد و تا زمانی که رنگ محلول از زرد روشن به توده ویسکوز زرد
تیره تبدیل شود (حدود  2ساعت) گرما داده شد .در این مرحله
محتویات داخل بالن ،کفآلود شده و حجم آن تا چند برابر افزایش
یافت .پس از خنکشدن مخلوط ،به مخلوط داخل بالن1000 ،
میلیلیتر حالل دیفنیلاتر گرم افزوده شد و ظرف واکنش به
مدت  2تا  3ساعت درحالیکه گاز نیتروژن از محلول عبور میکرد
تا دمای  120درجه سانتیگراد گرم شد .در طول این مدت رنگ
محلول از زرد به خاکستری تغییر کرد .پس از آن به کمک یک
منتل گرمایی مخلوط واکنش به مدت  4ساعت در دمای حدود
 250درجه سانتیگراد بازروانی شد .پس از افزایش  1500میلیلیتر
اتیلاستات به بالن ،مخلوط نیم ساعت همزده شد و به مدت 2
روز ساکن نگهداشته شد تا رسوب سفیدرنگی بهدست آمد .پس
از خالصسازی با حالل ،بلورهای سفید و درخشان پاراترشیوبوتیل
کالیکس [ ]4آرن با بازده  %60بهدست آمد.

سنتز  5،11،17و  -23تتراکلروسولفونیل کالیکس [ ]4آرن

 4گرم ( 6/16میلیمول) ترکیب ( )1همراه با  160میلیلیتر
دیکلرومتان خشک در یک بالن سه دهانه  500میلیلیتری مجهز
به مبرد بازروانی ،ورودی گاز نیتروژن و قیف افزاینده به مدت 20
دقیقه هم زده شد تا تعلیقه 1یکنواختی بهدست آید .سپس 40
میلیلیتر ( 344/8میلیمول) کلروسولفونیک اسید با احتیاط داخل
قیف افزاینده ریخته شد .با حمام یخ و نمک  NaClدمای بالن
آرنبرتثبیتشده
کالیکس
سنتز
سنتز 3مراحل
شکل  3مراحلشکل
سیلیکاژلیوبوتیل فنل
سیلیکاژلبراز پاراترش
[]4شده
تثبیت
کلروسولفونیل] آرن
یل کالیکس [4
کلروسولفون
از پاراترشیوبوتیل فنل
به دمای  -10تا  -5درجه سانتیگراد رسید و پس از آن با کنترل
دمای حمام در همین گستره ،با استفاده از قیف افزاینده بهصورت
 5،11،و  -23تتراکلروسولفونیل کالیکس][4آرن تثبیتشده بر سیلیکاژل
قطرهقطره طی مدت  2ساعت کلروسولفونیکاسید به محتویات بالن
سنتز  5،11،17و  -23تتراترشیوبوتیل کالیکس [ ]4آرن
خنک
خشکانه
ستفاده از آون خالء 1/45 ،گرم سیلیکاژل به مدت  4ساعت تحت شرایط خالء قرار گرفت و پس از آن
افزودن اسید ،مخلوط داخل بالن که رنگ قرمز
پس از
افزودهدرشد.
در داخل بالن سه دهانه دو لیتری مجهز به همزن مکانیکی،
موجود
افزایش تعداد
سیلیکاژل
گرمسطح
شده در
ف از این کار از بین رفتن آب
آن وساعت دیگر تا رسیدن به دمای محیط همزده
سطحیک
ایدرداشت
سیالنولهای قهوه
پاراترشیوبوتیل
مول) وگرانول
(0/666
جذب100
هایمبرد
دماسنج و
مول)به مدت  20دقیقه در دمای جوش حالل قرار
واکنش
سیلیکاژللیتر
جداگان1هایگرم 100میلی
زایلن ظرف
شد .در
ریخته
مخلوط میلی
شد1/21( .
محلولو  1گرم
فعالشده
خشک/45 ،
یلیلیتر
ن سیلیکاژل بود .مقدارفنل 56م
گرفت .پس از پایان واکنش ،مخلوط تا دمای محیط خنک شد و
فرمالدهید را با  3 33گرم سود مخلوط کرده و در دمای محیط
فونیل کالیکس][4آرن سنتز شده از مرحله /ی قبل در یک بالن  166میلیلیتری که مجهز به سامانه بازروانی و یک لوله
داخل یک بالن  1000میلیلیتری ریخته و داخل حمام یخ قرارداده
به بالن اولیه منتقل و به مدت  40دقیقه همزده شد .پس از آن

یتکردن گاز  HClآزاد شده در حین واکنش به داخل محلول نقره نیترات است ،ریخته شد .این مخلوط درحالیکه پیوسته

1. Suspension

یشد ،تحت گاز نیتروژن در دمای  146درجه سانتیگراد به مدت  12ساعت بازروانی شد .برای انجام واکنش موردنظر دو
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

م و ضروری وجود دارد .اول آنکه واکنش باید تحت جو بیاثر ازت انجام گیرد و دوم آنکه برای جلوگیری از خردشدن ذرات

5
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مطالعهی رفتار جذبی کلروسولفونیل کالیکس [ ]4آرن ...

نداده و محبوس شده در داخل حفرههای سیلیکاژل ،با استفاده از
سامانه سوکسله به مدت  12ساعت ،تمام آنها با استون استخراج
شدند .تجزیه ساختاری  CSC[4]A-SiO2با فنهای متفاوت
موردبررسی قرار گرفت و با اطالعات در دسترس تطبیق داده شد
و سنتز این ترکیب مورد تأیید قرار گرفت[.]19

شد .طی مدت  1ساعت مقدار  700میلیلیتر دیاتیلاتر آرامآرام به
مخلوط افزوده شد تا رنگ مخلوط بهتدریج از قهوهای به آلبالویی
و کرم تغییر رنگ دهد .پس از یک روز رسوب بسیار ریزی که در
ته ظرف جمع شده بود با شیشه متخلخل 1با تخلخل  3آنگستروم
جدا شد و با دیاتیلاتر خشک شسته شد .ترکیب ( )3بهصورت پودر
سفید بسیار ریز با بازده  %86بهدست آمد.

مطالعات جذبی
سنتز  5،11،17و  -23تتراکلروسولفونیل کالیکس [ ]4آرن
تثبیتشده بر سیلیکاژل

در ابتدا با استفاده از طیفسنج فلوئورسانس از محلولهای
تهیهشدهی  DPG، CBSو  MBTطیف سهبعدی گرفته شد و
بیشینه طولموج برانگیختگی ( )λexو بیشینه طولموج نشر ()λem
نمونهها تعیین شد (شکل .)4

ابتدا با استفاده از آون خالء 1/45 ،گرم سیلیکاژل به مدت 4
ساعت تحت شرایط خالء قرار گرفت و پس از آن در خشکانه
خنک شد .هدف از این کار از بین رفتن آبهای جذبشده در
سطح سیلیکاژل و افزایش تعداد سیالنولهای موجود در سطح آن
و فعالکردن سیلیکاژل بود .مقدار  50میلیلیتر زایلن خشک1/45 ،
گرم سیلیکاژل فعالشده و  1گرم ( 1/21میلیمول) کلروسولفونیل
کالیکس [ ]4آرن سنتز شده از مرحلهی قبل در یک بالن 100
میلیلیتری که مجهز به سامانه بازروانی و یک لوله برای
هدایتکردن گاز  HClآزاد شده در حین واکنش به داخل محلول
نقره نیترات است ،ریخته شد .این مخلوط درحالیکه پیوسته همزده
میشد ،تحت گاز نیتروژن در دمای  140درجه سانتیگراد به مدت
 72ساعت بازروانی شد .برای انجام واکنش موردنظر دو نکته مهم
و ضروری وجود دارد .اول آنکه واکنش باید تحت جو بیاثر ازت
انجام گیرد و دوم آنکه برای جلوگیری از خردشدن ذرات سیلیکاژل
مغناطیسیطیف فلوئورسانس سهبعدی  CBS ،DPGو MBT
و در نتیجه تغییر مساحت ویژه ذرات آن نباید از همزن شکل 4
برای همزدن مخلوط واکنش استفاده کرد .لذا همزدن از طریق
ایجاد حبابهای گاز ازت در سطح مخلوط واکنش صورت گرفت.
پس از پایان زمان بازروانی ،مخلوط واکنش با شیشه متخلخل با
تخلخل  3آنگستروم صاف و مادهی جامد بهدست آمده به ترتیب
با  10میلیلیتر دیکلرومتان 10 ،میلیلیتر دیاتیلاتر 10 ،میلیلیتر
متانول و  10میلیلیتر استون شسته شد .برای اطمینان از خارج
شکل  4طیف فلوئورسانس سهبعدی  CBS ،DPGو MBT
شکل  4طیف فلوئورسانس سهبعدی  CBS ،DPGو MBT
شدن تمام مولکولهای کلروسولفونیل کالیکس [ ]4آرن واکنش
شکل  4طیف فلوئورسانس سهبعدی  DPG، CBSو MBT
4. Quantitative Measurement

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

3. Fixed Wavelength
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2. Spectrum Measurement

1. Sintered glass
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تقوایی گنجهعلی و همکاران

بهمنظور بررسی تکرارپذیری نتایج ،شدت فلوئورسانس تمام
سپس از هر نمونه در گستره غلظتی مناسب محلولهایی ساخته
محلولهای تهیهشده یک روز بعد دوباره اندازهگیری شد .نزدیکی
و به کمک طیفسنج فلوئورسانس ،شدت فلوئورسانس محلول به
نتایج حاکی از آن بود که دادههای موردنظر تکرارپذیری مناسبی دارند.
سه روش اندازهگیری طیفی( 2روش  ،)1طولموج ثابت( 3روش )2
محلولهایی از  DPG ،CBSو  MBTتهیه شد و حجم
و اندازهگیری کمی( 4روش  ،)3اندازهگیری شد .این اندازهگیریها
مشخصی از آنها به ستونهای شیشهای به طول  10سانتیمتر
برای سه مرتبه تکرار شد و مقدار میانگین شدت فلوئورسانس پس
و قطر داخلی  1سانتیمتر و دارای شیشه متخلخل در انتهای
از سه بار اندازهگیری برای هر نمونه در غلظتهای موردنظر با
آن انتقال داده شد .ستونها با وزنهای یکسان از سه جاذب
هر سه روش محاسبه شد .با استفاده از دادههای بهدست آمده از
موردبررسی (سیلیکاژل ،سیلیکاژل فعالشده و )CSC[4]A-SiO2
روش طولموج ثابت ،منحنی واسنجی (شدت فلوئورسانس نمونه
پرشده بود .هر ستون شیشهای به مدت  5دقیقه و با سرعت
برحسب غلظت نمونه) برای هر نمونه رسم و معادلهی مربوط
ل  4طیف فلوئورسانس سهبعدی  CBS ،DPGو MBT
ثابت  180 rpmدر دمای اتاق ( )25± 0/5 ˚Cتکان داده شد.
بهدست آورده شد (شکل .)5
شدت فلوئورسانس محلول عبور کرده از هر ستون برای هرکدام از
نمونهها مورداندازهگیری قرار گرفت .با توجه بهشدت فلوئورسانس
شکل  4طیف فلوئورسانس سهبعدی  CBS ،DPGو MBT
اندازهگیری شدهی هر نمونه ،مقدار غلظت آن پس از عبور از
ستون و از روی جاذب به کمک معادلهی خط منحنی واسنجی
الف)
موردمحاسبه قرار گرفت و درصد نمونهی جذبشده با استفاده از
شکل  4طیف فلوئورسانس سهبعدی  CBS ،DPGو MBT
معادله زیر محاسبه شد:
 = × Ci- Cf / Ci 100درصد نمونهی جذبشده
ب)

درحالیکه ( Ciمول بر لیتر) غلظت اولیهی محلول و پیش از
جذب و ( Cfمول بر لیتر) غلظت ثانویهی محلول و پس از جذب
ترکیبات موردمطالعه است [ 20تا .]22
نتیجه و بحثها

بررسی تأثیر وزن جاذب مورداستفاده در مقدار نمونهی جذبشده

ج)
بهمنظور بررسی تأثیر وزن جاذبهای مورداستفاده
(سیلیکاژل ،سیلیکاژل فعال و  )CSC[4]A-SiO2برای بیشینه
یهای واسنجی برای ترکیبات الف)  ،DPGب)  CBSو ج) MBT
مقدار  DPGو  CBSجذبشده ،محلولها با غلظت  0/01موالر
قطر دمای اتاق موردمطالعه قرار گرفتند .مشاهده شد که با
ه شد و حجم مشخصی از آنها به ستونهای شیشهای به طول  16سانتیمتر و و در
افزایش وزن جاذب مورداستفاده مقدار جذب نیز به علت افزایش
ل در انتهای آن انتقال داده شد .ستونها با وزنهای یکسان از سه جاذب موردبررسی
سطحفعال برای جذب ذرات خارجی افزایش پیدا کرد و بیشترین
مقدار جذب ترکیبات موردمطالعه با استفاده از  0/2گرم از جاذب
شکل  5منحنیهای واسنجی برای ترکیبات الف)  ،DPGب)  CBSو ج) MBT
،DPGشد.
شکل  5منحنیهای واسنجی برای ترکیبات الف)حاصل
ب)  CBSو ج) MBT

شکل  5منحنی7های واسنجی برای ترکیبات

الف)  ،DPGب)  CBSو ج) MBT

MBTشیمی
کاربردی در
شهای
نشریه پژوه
( )JARCحجم مشخصی از آنها به ستونهای شیشهای به
تهیه شد و
 CBSو
،DPG
محلولهایی از

96
زمستان
سانتی،4
یازدهم ،شماره
سال
قطر
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طول 16

 CBو  MBTتهیه شد و حجم مشخصی از آنها به ستونهای 115
شیشهای به طول  16سانتیمتر و قطر

داخلی  1سانتیمتر و دارای شیشه متخلخل در انتهای آن انتقال داده شد .ستونها با وزنهای یکسان از سه جاذب موردبررسی

ی شیشه متخلخل در انتهای آن انتقال داده شد .ستونها با وزنهای یکسان از سه جاذب موردبررسی

:
 =Ci- Cf / Ci × 166درصد نمونهی جذبشده

( Ciمول بر لیتر) غلظت اولیهی محلول و پیش از جذب و ( Cfمول بر لیتر) غلظت ثانویهی
مطالعهی رفتار جذبی کلروسولفونیل کالیکس [ ]4آرن ...
ردمطالعه است [ 26تا .]22

پس از
محلول و
جذبجاذب مورداستفاده در میزان جذب DPG
تأثیر وزن
شکل 1

مولکول  DPGو گروههای هیدروکسیل موجود در پایین حلقه کالیکس [ ]4آرن صورت گرفته باشد .برهمکنش
 CSC[4]A-SiO2و  DPGدر شکل  4نشان داده شده است.
شکل  8تأثیر وزن جاذب مورداستفاده در میزان جذب CBS

شکل  6میزان جذب  DPG ،CBSو  MBTبا سیلیکاژل ،سیلیکاژل فعال و

شکل  8تأثیر وزن جاذب مورداستفاده در میزان جذب CBS

 1CSC[4]Aمقدار  DPGجذبشده با سیلیکاژل ،سیلیکاژل فعال و CSC[4]A-SiO2
شکل  1میزان جذب  CBS ،DPGو  MBTبا سیلیکاژل ،سیلیکاژل فعال و  -SiO2جدول
CSC[4]A-SiO2

بررسی جذب  DPGتوسط CSC[4]A-SiO2

حثها
شدت فلوئورسانس
غلظت
سنتز شده
جاذب
نهایی  %49و
غلظتبشده
اولیه DPGجذ
مقدار
جاذب بیشترین
شده
درصدباجذب
بررسی جذب  DPGتوسط CSC[4]A-SiO2
(مول/لیتر)
(مول/لیتر)
روش  1روش 2
ر وزن جاذب مورداستفاده در مقدار نمونهی جذبشده
( )CSC[4]A-SiO2بهدست آمد (جدول  .)1جذب قوی  DPGبا
تحت این شرایط جذب  DPGو  CBSبا سیلیکاژل،
/1
جذب قوی G
(جدول .)1
11)CSC[4]Aبهدست آمد
-SiO62/(6685
جاذب سنتز شده
شده  %44و با
بیشترین مقدار  DPGجذب
318/24
311/51
6/6162
سیلیکا
 DPGو
برای 2بیشینه مقدار
)CSC[4]A
موردبررسی-SiO
مورداستفاده (2سیلیکاژل،
رسی تأثیر وزن جاذبهای
در اثر وجود پیوندهای هیدروژنی
ممکن است
CSC[4]A-SiO
سیلیکاژل فعال و 2
قرار گرفت
CSC[4]A-SiO
سیلیکاژل فعال و

کنش /5
های  NHمو
بین
الکترواستاتیکی
پیوندهای هیدروژنی
وجود
است ودر
 CSC[4]A-SiOممکن
(شکلهای  7و  .)8نتایج نشان داد که CSC[4]A-SiO2
های NH22موجود
های
برهمگروه
الکترواستاتیکی6و بین
اثرمکن
فعالبابره
نسبت
گروه331
در333
/12
/41
/6614
/6162
2
های6جاذب
شوزن
افزایش
سیلیکای که
مشاهده شد
موردمطالعه قرار گرفتند.
شده ،محلولها با غلظت  6/61موالر و در دمای اتاق
موجود44در پایین حلقه
هیدروکسیل
های
ه
گرو
و
DPG

مولکول
این
برای
بیشتری
جذب
قدرت
به سیلیکاژل و سیلیکاژل فعال
/6
341/35 346/64
6/6162جذب 6/6652
CSC[4]A
افزایشSiO
2
بیشترین مقدار
پیدا -کرد و
ه مقدار جذب نیز به علت افزایش سطحفعال برای جذب ذرات خارجی

کالیکس [ ]4آرن صورت گرفته باشد .برهمکنش پیشنهادی بین
 CSC[4]A-SiO2و  DPGدر 9شکل  9نشان داده شده است.

ترکیبات دارد .به نظر میرسد این افزایش قدرت جذب به دلیل
ردمطالعه با استفاده از  6/2گرم از جاذب حاصل
آرنشد.بر روی سطح سیلیکاژل باشد .بر
حضور حفرهی کالیکس
آمده
(شکل به
اساس نتایج
روی سطح
یکس
آمدهکال
حفرهی
حضور
جذب وبه
شرایط قد
زایش
دستو .)8
های 1
بر گرفت
باشد.قرار
رسی
موردبر
که-Si
برO
آرنو
فعال
سیلیکاژل
سیلیکاژل،
دلیلبا
CBS
رت DPG
جذب
دار
سیلیکاژلف
CSC[4]Aاستخال
سیلیکاژل
مشاهده
دست
نتایج به
اساس
شد2
زیادی
نسبت
قدرت ب
فعالآرنجذب
آرن
[]4
کلروسولفونیل
داد.
برایاین DPGو
نسبت
جذبهبه
سیلیکاژل[]4
کالیکسیکس
سیلیکاژلیلو کال
کلروسولفون
CSC[4]Aباشده
شدهدار
استخالف
نشاننظر
CBSد .به
ترکیبات دار
زیادیبرای
بیشتری
جذب
نسبتبا به
سیلیکاژل-Si
هداد که O2
برای  DPGو  CBSنشان داد .بیشترین مقدار  CBSجذبشده
 CBSجذبشده  %55و  DPGجذبشده  %44بهدست آمد.
 %55و  DPGجذبشده  %49بهدست آمد.
8

شکل  9برهمکنش پیشنهادی بین  CSC[4]A-SiO2و DPG

شکل  4برهمکنش پیشنهادی بین  CSC[4]A-SiO2و DPG

بررسی جذب  CBSبا CSC[4]A-SiO2

بررسی جذب  CBSبا CSC[4]A-SiO2به نظر میرسد که وجود برهمکنشهای الکترواستاتیکی و
پیوندهای هیدروژنی بین گروههای هیدروکسیل موجود در پایین
مولکول هیدروکسیل موجود
بیندرگروههای
هیدروژنی
پیوندهای
الکترواستاتیکی
وجود برهمکنش
به نظر میرسد که
شکل  7تأثیر وزن جاذب مورداستفاده در میزان جذب DPG
موجود
های NH
آرن وو گروه
هایکالیکس []4
حلقه
شکل  1تأثیر وزن جاذب مورداستفاده در میزان جذب DPG
سبب CSC[4]A-SiO2
ترکیب با
مولکولاین
سبب جذب
کالیکس [ ]4آرن و گروههای ،CBS NH
استSiO.در CSC[4]A-است .در
،CBS
موجود در
جذب این ترکیب با 2

است .بنابراین ،از مقدار
حلقهی سیکلوهگزیل از طریق پایین حلقه به درون حفرهی کالیکسآرن نفوذ کرده
بهظاهر
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116
تغییر در صورتبندی آن کاسته شده است .شاید علت اصلی برهمکنش مناسب بین  CBSو  CSC[4]A-SiO2به هم
حلقهی سیکلوهگزیل در حفرهی کالیکسآرن) باشد .بهعبارتدیگر CBS ،مهمان مناسبتری برای

CSC[4]A-SiO2

تقوایی گنجهعلی و همکاران
بررسی جذب  MBTبا CSC[4]A-SiO2

خصوص  CBSبهظاهر حلقهی سیکلوهگزیل از طریق پایین
است-SiO.
سیلیکاژل
سیلیکاژل،
شده
CBS
فعال و 2
 CSC[4]Aبرای ترکیب  MBTبا هیچکدام از جاذبها جذبی مشاهده نشد
بنابراین،
کرده
آرن نفوذ
یبا کالیکس
جذبحفره
درون
مقدار به
جدول  2حلقه
(جدول  .)3باوجود آنکه ترکیب  MBTدارای اتمهایی است که قادر به
از مقدار انعطافپذیری و تغییر در صورتبندی آن کاسته
شدت فلوئورسانس
غلظت اولیه غلظت نهایی
درصد جذب
برقراری پیوند هیدروژنی با کالیکسآرن هستند ،میتوان عدم پذیرش
و
شدهبین CBS
مناسب
کنش
م
بره
شاید علت اصلی
جاذب شده است.
(مول/لیتر)
(مول/لیتر)
روش  1روش 2
 MBTبا کالیکسآرن را بهاندازهی نامناسب اتم گوگرد نسبت داد.
همین دلیل (نفوذ 6حلقهی
سیکلوهگزیل 365/32
365/61
 CSC[4]A-SiOبه6/6161
سیلیکا 6/6168 2
6/6168کالیکسآرن)
سیلیکای فعالدر حفرهی
مهمان 363/32
دیگر362/42CBS ،
باشد .بهعبارت 6
6/6165
کنش 154/15
چگونگی بره21م152/
است54/.
1
برای 6/6644 2
6/6168
نتیجهگیری
CSC[4]A-SiO
CSC[4]A-SiO2مناسبتری
نتایج بهدست آمده در این پژوهش نشان داد که  CBSو
پیشنهادی بین  CSC[4]A-SiO2و  CBSدر شکل  10نشان
 DPGبا کلروسولفونیل کالیکس [ ]4آرن تثبیتشده بر سیلیکاژل
داده شده است.
بهطور انتخابی جذب میشوند .با استفاده از  0/2گرم از جاذب
مورداستفاده %55 ،از  CBSو  %49از  DPGرا میتوان از محلول
حذف کرد .نتایج نشان داد که  CSC[4]A-SiO2از سیلیکاژل و
سیلیکاژل فعال جاذب کارآمدتری است.
براساس نتایج بهدست آمده ،میتوان بیان کرد که برهمکنشهای
الکترواستاتیک و پیوندهای هیدروژنی بین گروههای هیدروکسیل
پیشنهادیدر بین
کنش
برهم
آرن صورت گرفته
یکس [
 NHموجود
های
باشد.گروه
 CSC[4]A-SiOو
پایین]4حلقه
مولکول  DPGو گروههای هیدروکسیل موجود در پایین حلقه کال در
2
مولکولهای  CBSو  DPGعامل مهم مؤثر در فرایند جذب است.
 CSC[4]A-SiO2و  DPGدر شکل  4نشان داده شده است.
همچنین ،مولکول مهمان بایستی ازنظر اندازه برای برقراری این
برهمکنش مناسب باشد.
شکل  10برهمکنش پیشنهادی بین  A-SiO2]4[CSCو CBS
شکل  16برهمکنش پیشنهادی بین  CSC[4]A-SiO2و CBS
جدول  1مقدار  DPGجذبشده با سیلیکاژل ،سیلیکاژل فعال و CSC[4]A-SiO2
جدول  1مقدار  DPGجذبشده با سیلیکاژل ،سیلیکاژل فعال و CSC[4]A-SiO2

 Mبا

جاذب

CSC[4]A-SiO2

غلظت اولیه
(مول/لیتر)

غلظت نهایی
(مول/لیتر)

درصد جذبشده

شدت فلوئورسانس

11/1

روش 1

روش 2

311/51

318/24

333/41

331/12

346/64

341/35

سیلیکا

6 6162

6 6685

سیلیکای فعال

6/6162

6/6614

22/5

CSC[4]A-SiO2

6/6162

6/6652

44/6

 MBبا هیچکدام از جاذبها جذبی مشاهده نشد (جدول  .)3باوجود  /آنکه ترکیب  MBT/دارای اتمهایی است که

یوند هیدروژنی با کالیکسآرن هستند ،میتوان عدم پذیرش  MBTبا کالیکسآرن را بهاندازهی نامناسب اتم گوگرد

جدول  2مقدار  CBSجذبشده با سیلیکاژل ،سیلیکاژل فعال و CSC[4]A-SiO2
جدول  2مقدار  CBSجذبشده با سیلیکاژل ،سیلیکاژل فعال و CSC[4]A-SiO2
جدول  3مقدار  MBTجذبشده با سیلیکاژل ،سیلیکاژل فعال و CSC[4]A-SiO2

جاذب
سیلیکا
سیلیکای فعال
CSC[4]A-SiO2

غلظت اولیه
(مول/لیتر)
6/61
6/61
6/61

غلظت اولیه غلظت نهایی
درصد جذبشده
جاذب
فلوئورسانس
(مول/لیتر) شدت
غلظت نهایی
(مول/لیتر)
درصد جذبشده
(مول/لیتر)
 6/6161روش 2
روش 1
6
6/6168
سیلیکا
214/41 6 6165
218/11
6/61
6
6 61686
سیلیکای فعال
6 61

/
CSC[4]A-SiO
2

6/61

/

6/61686
6
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/

212/23 6 6644
216/48
211/54

/

215/61
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54/1

شدت فلوئورسانس
روش 1

روش 2

365/61

365/32

362/42

363/32

152/21

154/15
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CSC[4]A-SiO2

 باMBT بررسی جذب

 دارای اتمهایی است کهMBT  باوجود آنکه ترکیب.)3  با هیچکدام از جاذبها جذبی مشاهده نشد (جدولMBT برای ترکیب
 با کالیکسآرن را بهاندازهی نامناسب اتم گوگردMBT  میتوان عدم پذیرش،قادر به برقراری پیوند هیدروژنی با کالیکسآرن هستند
... ] آرن4[ ی رفتار جذبی کلروسولفونیل کالیکس
مطالعه
.داد
نسبت
CSC[4]A
-SiO2 فعال و
سیلیکاژل
جذببشده
MBT
3 جدول
CSC[4]A-SiO
فعال و
سیلیکاژل،سیلیکاژل
،شده بابا سیلیکاژل
 جذMBT
مقدارمقدار
3 جدول
2

شدت فلوئورسانس
2 روش

1 روش

درصد جذبشده

غلظت نهایی

غلظت اولیه

)لیتر/(مول

214/41

218/11

6

6/61

6/61

212/23

216/48

6

6/61

6/61

215/61

211/54

6

6/61

جاذب

)لیتر/(مول

6/61

سیلیکا
سیلیکای فعال
CSC[4]A-SiO2
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Abstract: In this study, chlorosulfonyl calix[4]arene bound to silica (CSC[4]A-SiO2) was synthetized
to study the adsorption behavior of some chemical additives used in rubber industry, such
as

diphenylguanidine

(DPG),

N-Cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide

(CBS),

and

2-mercaptobenzothiazole (MBT). According to our results, CSC[4]A-SiO2 by interacting with
DPG and CBS (which are used as ordinary accelerators in the manufacture of rubber compounds)
can be applied as a selective sorbent in this regard. The greatest amount of adsorbed DPG and CBS
by this adsorbent was estimated to be 49% and 55%, respectively. The electrostatic interaction and
hydrogen bonding between hydroxyl groups of calix[4]arene moiety and the NH group of DPG
and CBS molecules are the probable interactions responsible for the removal of these compounds.
Keywords: Bonded chlorosulfonyl-calix[4]arene to silica, Diphenylguanidine, N-Cyclohexyl-2-

benzothiazolesulfenamide, 2-Mercaptobenzothiazole, Selective adsorption
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