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  بسمه تعالی

  توصیف اختراع
  :شرح و توصیف

  .عنوان اختراع به گونه اي که دراظهارنامه ذکر گردیده است) الف
 انیدریدعاملدارشده با سیالن  -کلسیم آلجینات هايهیبریدي تهیه

  
  زمینه فنی اختراع مربوط) ب 
  

  بینیفناوري ساختارهاي ذره: زیربخش  شیمی و متالوژي: بخش ب
  

  اختراع فنی و بیان اهدافمشکل ) ج 
  

کیلوگرم رنگ در فرآینـدهاي چـاپ، سـاخت وسـایل آرایشـی و دارویـی،        7×107سالیانه در سراسر جهان بالغ بر 
هـاي مـورد اسـتفاده در     هاي آلی، رنگ در میان رنگ. شود مصرف میتولید و پردازش موادغذایی و رنگرزي صنایع 

-مـی زاترین ترکیبات رنگی براي محیط زیست شـناخته   پذیري زیاد از دسته مشکل علت واکنش صنعت نساجی به
طـور مرسـوم    بـه  که) فنیل متان تريي بر پایهرنگ (ماالشیت گرین  توان بهترکیبات، میاین  يجمله که از شوند
زایـی، ایجـاد    اثرات بسیار سـمی مثـل سـرطان   و داراي  شود استفاده میو الیاف پارچه مصارف راي ب نگنوان ربه ع

هـاي حـذف ماالشـیت     روش .است، اشاره کردهاي ژنی، شکستگی کروموزومی و سمیت بر دستگاه تنفسی  جهش
در میـان ایـن سـه روش     باشـند کـه   سازي، تخریب کاتالیستی به کمک نور و جذب می تخریب -گرین شامل فوتو

آلـودگی حاصـل از    .دلیل راحتی و هزینه پایین بـه خـود جلـب کـرده اسـت      ترین توجه و کاربرد را به جذب بیش
هاي اتمام کـار در صـنایع نسـاجی،     ها به مجراهاي فاضالب در فرآیندهاي رنگرزي و عملیات ها و تخلیه آن رنگدانه

هـا متحمـل    هـا در پسـاب   رنگدانـه . ها بـه دنبـال داشـته اسـت     الاي را در این سمحیطی عدیده -مشکالت زیست
کننـد و   شوند، از اکسـیژن حـل شـده در جریانـات آب اسـتفاده مـی       چنین بیولوژیکی می تغییرات شیمیایی و هم

اسـت کـه جریـان فاضـالب       اینـرو ضـروري   از. کننـد  زندگی محیط زیست آبی را با سمیت خود دچار مشکل مـی 
هـاي بـاالي    علـت هزینـه   زدایی شـوند کـه بـه    ش از تخلیه به مجراهاي اصلی، تصفیه و رنگکارخانجات نساجی پی

هاي این مواد آالینده به شدت مورد توجـه قـرار   هاي تصفیه پساب از رنگدانه، امکان استفاده از جاذب اجراي روش
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تـرین  سنگین از جملـه مهـم  هاي فلزات هاي رنگی حاصل از صنایع ذکر شده، کاتیونعالوه بر آالینده. گرفته است
مرتبط هاي در گزارش .گردندهاي محیط زیست و تهدیدي جدي براي زیست موجودات زنده محسوب میآالینده

 مـواد طبیعـی و    -هاي حاوي ترکیبات معدنی، پلیمر، کامپوزیتهاي معدنی جاذباز  ايگستردهطیف با این بحث، 
از سـوي  . انـد  استفاده شـده  هاي رنگی و مواد سمی و فرار شیمیاییدر جهت حذف آالیندهموادي با منشأ طبیعی 

پـذیر محسـوب   تخریـب  -هاي آن از جمله پلیمرهاي طبیعی زیست سازگار و زیسـت دیگر آلجینیک اسید و نمک
ي هاي جاذب فلزات سنگین و آالینـده اندازي مواد شیمیایی و میکروارگانیسمکه به دلیل خاصیت به دام گردندمی

هاي ذکـر شـده از    ناکارآمدي جاذب. اندزیست، کاربردهاي گوناگونی در صنایع تصفیه و دفع این مواد یافته محیط
-ي تولید نسبتاً گـزاف برخـی از جـاذب   جمله گنجایش جذب کم تا متوسط، توانایی کم در بازتولید جاذب، هزینه

هـاي  ها را در تصـفیه پسـاب   ه گسترده آنها، استفادطوالنی جهت حداکثر جذب آالینده هاي مذکور و مدت زمان
از سوي دیگر، با توجه به مطالعات وسـیع انجـام گرفتـه     .ها محدود کرده استهاي حاوي آالیندهصنعتی و محیط

هاي فلزي، مشخص گردیـد کـه تـاکنون    ي آلجینات به منظور جذب آالیندهشدههاي اصالحپیرامون کاربري نمک
هاي مذکور به انجام رسـیده  هاي سمی توسط نمکي جذب مواد آلی و رنگدانهنهتحقیقات بسیار محدودي در زمی

هـاي آبـی، از مقتضـیات    هـاي رنگـی از سیسـتم   بدون شک تهیه جاذب بسیار کارآمد جهت حـذف آالینـده  . است
از  .محیطی است تا از این طریق از میزان خطرات محتمل بر محیط زیست کاسـته شـود   -مرتبط با مسائل زیست

سیالن عاملدارشـده بـا انیدریـد     -متري کلسیم آلجیناتي هیبریدهاي با ابعاد میلینرو هدف از این اختراع، تهیهای
  .باشداین هیبریدها می باها و ترکیبات سمی و بررسی خواص جذب آالینده

  
تباط با اختراع ادعـایی  شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ار) د 

  .به نحوي که براي درك و بررسی جدید بودن اختراع کفایت کندوجود دارد، 
  

ي تنـه کـربن اکتیـو، مـواد کـامپوزیتی، فیبـر روغنـی        ماننـد  متفاوتهاي  جاذبي وسیعی از پیش از این محدوده
با این وجـود،  . اند در حذف ماالشیت گرین از پساب استفاده شده آلومیناسیلیکات ي کیتوسان ودرخت خرما، دانه
ا در هـ  هاي ذکر شده مثل گنجایش جذب معمولی و توانایی کم در بازتولید، استفاده گسترده آن ناکارآمدي جاذب

هاي مناسـب جهـت   ظرفیتی و دو ظرفیتی آلجینات از جمله جاذب هاي تکنمک. کند تصفیه پساب را محدود می
هـاي سـنگین و سـمی از جملـه     حذف کاتیونهاي متنوعی پیرامون گزارش. باشندانواع فلزهاي سنگین میجذب 
هـاي  هاي ترکیبات آلـی از محـیط  هاي آبی و برخی آالیندهاز محیط... هاي فلزات جیوه، سرب، آرسنیک و کاتیون

هـاي رنگـی از   راجع به حـذف آالینـده   با این وجود مطالعات بسیار محدودي. ها ارائه شده استحاوي این آالینده
هـاي سـنتزي مختلفـی جهـت      روشهـاي گذشـته،    در سـال . ها انجام شـده اسـت  هاي آبی توسط آلجیناتمحیط
امـواج  هـاي حرارتـی و   روشبـا بـه کـارگیري    در این اختراع، . است  مواد هیبریدي توسعه داده شده یابی به دست
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هـاي آلـوده    تصـفیه آب بـراي  کـه   شدسنتز  ي جدیدساختاربا  مريپلی /هیبریدي معدنی ترکیب الکترومغناطیس
دراین جاذب بـا وجـود   . ، مطلوب خواهد بودهاي مختلفآالیندهپایین از  هايشده به غلظت باال و همچنین غلظت

هاي مشابه سنتز شده، جهت فائق آمدن بر مشکل جداسازي فـاز جامـد    گنجایش جذب بسیار باال نسبت به نمونه
 . آسانی جدا شود، ثابت شده است تواند به جزء جداکننده آالینده بر روي حاملی که می و مایع،

  
  ارائه راه حل ) هـ

  
ي جاذب معـدنی، در ابتـدا مقـادیر مشخصـی از ترکیبـات انیدریـدي و ترکیبـات داراي        براي تهیهدر این اختراع، 

عامـل تیـول بـا سـرعت معـین بـه سیسـتم        سپس . حل شدند در حالل اتري آلکیل آمینخاصیت بازي نظیر تري
مخلـوط از  حـالل  پـس از گذشـت مـدت زمـان الزم،     . گشـت اضافه  شخص،در دماي متحت هم خوردن مخلوط 
شده به کمـک   تهیهترکیب سیالنی ساختار شیمیایی . گردید تا ترکیبی ویسکوز در ظرف باقی ماندحذف سیستم 

شناسـایی و اثبـات    FTIRو طیف سنجی مـادون قرمـز    1HNMR هاي طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هستهروش
ن معـین بـا محلـول آبـی     تحت حرارت با دماي بـاال و مـدت زمـا   ي پیش، ترکیب به دست آمده در مرحله. گردید

ي نهایی به منظور ایجـاد  در مرحله. شده و در ظرف واکنش هم خوردندسدیم آلجینات با غلظت مشخص ترکیب 
کلسیم با غلظـت مشـخص در   فلزات قلیایی خاکی از جمله هاي محلول حاوي کاتیونساختار هیبریدي مورد نظر، 

و  FTIRروش طیـف سـنجی مـادون قرمـز      بـا سنتز شـده  هیبرید  .مدت زمان معینی به ظرف واکنش اضافه شدند
حداکثر میزان توانـایی   .ورد آنالیز و شناسایی قرار گرفتم) SEM(میکروسکوپ الکترونی روبشی  عکسبرداري روش

هاي رنگـی ترکیبـات آلـی مختلـف از جملـه ماالشـیت       هاي آبی از طریق جذب آالیندههاي سیستمآالیندهجذب 
حصـول   جهـت . انجـام گرفـت   UVنـوري  سـنج  گرین و بررسی میزان غلظت جذب آالینده به کمک دستگاه طیف

وع ترکیـب هیبریـد و میـزان جـذب آن شـامل نـوع       سنتز ن ، عوامل مختلف مؤثر بردر جذب آالینده شرایط بهینه
هـاي متصـل بـه آن، نسـبت مـواد مـورد       انیدرید و باز به کار رفته در سنتز جاذب معدنی، نوع عامل تیول و گـروه 

دمـاي  آلی و بستر پلیمـري،  ترکیبات ي جاذب معدنی، روش و میزان اختالط مؤثر میان جاذب استفاده براي تهیه
، فلـزات قلیـایی خـاکی   هاي از عوامل جاذب معدنی، سدیم آلجینات و محلول حاوي یون اختالط، غلظت هر کدام

در جـدول زیـر   . ي رنگی تغییـر داده شـد و نقـش هـر کـدام از ایـن عوامـل بررسـی گردیـد         نوع و غلظت آالینده
  . آمده استي جذب شده میزان غلظت آالیندهها و فرموالسیون برخی از آزمایش

 
  .قیق مزایای اختراع ادعاییبیان واضح و د) ز 
  

هـاي  ي کمتـر تولیـد جـاذب   متري، هزینهمیلیابعاد پلیمري با / معدنی هیبرید هايجاذبنسل جدیدي از ي تهیه
    میـزان جـذب بسـیار عـالی هیبریـد سـنتز شـده نسـبت بـه          هـاي تجـاري معمـول،    مورد اختراع نسبت به جاذب
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/ معـدنی ي روش سنتزي جدید جهت ایجاد هیبرید میان اجـزاي امتـزاج ناپـذیر هیبریـد     هاي موجود، ارائهجاذب
و  هـاي هیبریـدي  ي جاذبپذیر براي تهیههاي زیست سازگار و زیست تخریب، استفاده از پلیمرتهیه شدهپلیمري 

از جملـه  ) فلـز  ترکیبات با خاصیت یونی، خنثی و ترکیبات حاوي(محیطی  -زیستهاي قابلیت جذب انواع آالینده
  .شوندمزایاي این اختراع محسوب می

 
  .ذکر صریح کاربرد) ح 
  

تـوان  با توجه به درصد حذف باالتر رنگدانه توسط این جاذب نسبت به سایر جاذب هاي هیبریدي تهیه شده، مـی 
مرتبط با نسـاجی و  صنایع  ،هاي آلیهاي آلوده شده به رنگدانهها بتوانند در تصفیه آبانتظار داشت که این جاذب
  .به کار گرفته شوندهاي مشابه هاي تولیدي رنگدانه و مواد رنگی و سایر آلودگیکارخانجات رنگرزي، شرکت

  
  

  .توضیح حداقل یک روش اجرایی برای بھ کارگیری اختراع) ط 
  

تـري اتیـل آمـین در     مـول 2/0یـک انیدریـد و   لئمـا  مول4/0پلیمري در ابتدا / ي جاذب هیبرید معدنیجهت تهیه
اتوکسـی  تـري (-4ترکیـب  مـول  4/0تحت هم خوردن در دماي اتاق . تتراهیدروفوران حل شدند مقدار کافی حالل

 6بـیش از   مخلـوط حاصـل  . اضافه شـد  به مخلوط در حال هم خوردن با سرعت مشخصتیول -1-پروپان) سیلیل
در قسـمت قبـل در    به دست آمدهترکیب  .حذف شدآن ساعت هم خورد و سپس تحت فشار کاهش یافته، حالل 

% 6سپس ترکیب حاصـل تحـت شـرایط گرمـایی بـا محلـول        .گردید خالص سیلیکاژل باو حل شد کلرومتان  دي
هـاي کلسـیم بـه    وزنـی حـاوي یـون   % 2پس از گذشت مدت زمان مورد نظر، محلول  .سدیم آلجینات ترکیب شد

بـه دسـت    پلیمـري / هیبرید معدنیدر نهایت، ترکیب حاصل خشک و جاذب خشک . شدمخلوط ذکر شده اضافه 
طیـف سـنجی    ، FTIRطیـف سـنجی مـادون قرمـز     هاي روش باشناسایی ترکیبات سنتز شده در هر مرحله . آمد

  .انجام گرفت SEMروش عکسبرداري و  1HNMRرزونانس مغناطیسی هسته 
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  توضیح اشکال، نقشه و نمودارها) و 
  

  .هاي آلی در زیر نمایش داده شده استاشکال مربوط به ساختار پلیمر طبیعی آلجینات و میزان جذب رنگدانه
          

        
  ماالشیت گرین) ج( کنگو قرمز )ب(رنگ زرد آزو ). الف: (هاي مهم در صنایع رنگبرخی از آالینده. 1شکل 

  
  آنیون آلجیناتساختار شیمیایی پلی. 2شکل 

  
 سنتز شده پلیمري/ هیبرید معدنی. 3شکل 

                      
  توسط هیبرید سنتز شده پس از عمل جذب ماالشیت گریني محلول حاوي آالینده ویرتص. 4شکل 

  
     ي ماالشیت گرینپس از جذب آالینده پلیمري/ هیبرید معدنیجاذب  EDXتصویر . 5شکل 
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  نتایج -3
  
ي جاذب معدنی و هیبرید پلیمري را به خوبی به اثبـات  هاي مشخصهوجود پیک FTIR حاصله از دستگاهنتایج ) 1

  . رسانید
ي هـاي مشخصـه  اش بـا پیـک  تشکیل محصول جاذب معدنی را از مواد اولیـه  1HNMR نتایج حاصله از دستگاه) 2

  . هاي آلکانی اثبات کردانیدرید و گروه
یبریـدهاي تهیـه شـده قابلیـت جـذب قابـل       دهد که هنشان می SEMاز دستگاه  EDXتصاویر حاصله از تست ) 3

  . دهندتوجهی نشان می
ها توسط هیبریـد  ، قابلیت جذب بسیار خوب آالیندهUVسنج نوري طیفگیري شده توسط مقادیر جذب اندازه) 4

 .تهیه شده را نشان داد
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  اي از توصیف اختراع؛ خالصه -4
مقـادیر مشخصـی از ترکیبـات انیدریـدي و ترکیبـات داراي      ي جاذب معـدنی، در ابتـدا   براي تهیهدر این اختراع، 

سپس عامل تیول با سـرعت معـین بـه مخلـوط در     . آلکیل آمین در حالل اتري حل شدندخاصیت بازي نظیر تري
پس از گذشت مدت زمان الزم، حالل مخلوط از سیستم حـذف گردیـد تـا ترکیبـی     . دماي مشخص، اضافه گشت
ي پیش، تحت حرارت بـا دمـاي بـاال بـا محلـول آبـی       کیب به دست آمده در مرحلهتر. ویسکوز در ظرف باقی ماند

ي نهایی به منظـور ایجـاد سـاختار هیبریـدي مـورد نظـر، محلـول حـاوي         در مرحله. شد مخلوطسدیم آلجینات 
 . از جمله کلسیم با غلظت مشخص به ظرف واکنش اضافه شدند چند ظرفیتیهاي فلزات کاتیون
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