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ypothesis: The removal of dyes using polymers with different functional
groups is of great concern in environmental applications. Polymeric
adsorbents, particularly hydrogels, through formation of polymer complexes
by electrostatic attraction and hydrogen bonding have the ability to remove dyes. The
hydrogels of polyacrylic acid (PAA), polyacrylamide (PAM) and poly(acrylic acidco-acrylamide) (poly(AA-co-AM)) were used as adsorbents for basic red 46 (BR 46)
dye removal from wastewater.
Methods: All three hydrogels were prepared through radical polymerization
mechanism by N'-N-methylene-bis(acrylamide) in water. Hydrogel adsorbents were
investigated using SEM, FTIR spectroscopy, and TGA-DTG analysis. In order to study
the bleaching characteristics of adsorbent, the factors affecting bleaching process such
as pH, adsorbent dosage, dye concentration, and contact time were investigated.
Findings: The results showed that pH increase, adsorbent dosage, and contact time
had direct impact on bleaching and the concentration of dye had a reverse relationship
with it. In addition, the physical and chemical properties in removal of cationic dye
of BR46 conformed well to Langmuir isotherm model and the experimental data
followed the pseudo-second-order kinetic model well. In evaluation of the reusability
of the adsorbent it was shown that after 5 cycles of the absorption/desorption test, the
hydrogel absorption capacity decreased from 94.4% to 63.3%. The swelling test of
poly(AA-co-AM) hydrogel and its dependence on pH changes revealed its highest
percentage of swelling in alkaline environment at pH value of 8.
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چکیده
حذف رنگينهها با استفاده از پلیمرهای مختلف با گروههای عاملی اهمیت زیادی در کاربردهای

( Poly(AM-co-AAزیستمحیطي دارد .جاذبهای پلیمری بهویژه هیدروژلها با ایجاد کمپلکس
از راه جاذبههای الکتروستاتیک و پیوندهای هیدروژنی قابليت حذف رنگينهها را دارند .در این

واژههای کلیدی

پلیآکریلیک اسید،
پلیآکریلآمید،
قرمز  46بازی،
همدمای جذب،
سینتیک جذب

مقاله ،از هیدروژلهای پلیآکریلیک اسید ( ،)PAAپلیآکریلآمید ( )PAMو پلی(آکریلیک اسید-

کو-آکریلآمید) ،Poly )AA-co-AM( ،بهعنوان جاذب برای رنگبری پساب داراي رنگینه قرمز 46
و

بازی ( )BR 46استفاده شده است .هر سه هیدروژل با استفاده از پليمرشدن رادیکالی با شبکهساز

-N′،Nمتیلن بیس(آکریلآمید) در آب تهیه شدند .ساختار و شكلشناسي جاذبهای هیدروژل با

روشهای میکروسکوپی الکترونی پويشي ( ،)SEMطیفسنجی زیرقرمز تبديل فوريه ( )FTIRو

گرماوزنسنجی ( TGAو  )DTGبررسی شدند .براي مطالعه ویژگیهای رنگبری جاذب ،عوامل
مؤثر بر فرایند رنگبری همچون  ،pHمقدار جاذب ،غلظت رنگینه و زمان تماس بررسی شد .نتایج

نشان داد ،افزایش  ،pHمقدار جاذب و زمان تماس اثر مستقیم و غلظت محلول رنگینه رابطه
معکوس با کاهش مقدار رنگبری دارد .همچنین ،بررسی خواص شیمیایی و فیزیکی در حذف

رنگينه کاتیونی  ،BR46با الگوی همدمای  Langmuirمطابقت خوبی را نشان داد و دادهها نیز
بهخوبی از الگوی سینتیکی شبهمرتبه دوم پیروی میكند .همچنین ،قابلیت استفاده مجدد از جاذب

ارزیابی شد .نتایج نشان داد ،پس از پنج چرخه جذب-واجذب ظرفیت جذب هیدروژل از  94/4%به

 63/3%کاهش مییابد .مقدار درصد تورم هیدروژل ( Poly )AA-co-AMو رابطه آن با تغییرات pH
و

بررسی شد .بیشترین درصد تورم در محیط قلیایی و در  pHبرابر با  8مشاهده شد.

* مسئول مکاتبات ،پیامنگار:

didehban95@gmail.com

خدیجه دیدهبان و همکاران

مقدمه
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حفظ محیطزیست از آلودگیهای ناشی از صنایع و فناوریهای
مدرن ایجاد میشود ،به دلیل به خطر افتادن سالمت و بهداشت
عمومی ،از نگرانیهای امروزی جامعه است [ .]1،2تخلیه پسابهای
رنگی در صنایع مختلف مانند نساجی [ ،]3کاغذ [ ،]4آرایشی و
بهداشتی [ ،]5کشاورزی [ ،]6پالستیک و چرم [ ]7معضالت
زیستمحیطی شدیدی را بهوجود میآورد .مطالعات نشان دادهاند،
ساالنه بیش از  7×107تن و حدود  105نوع رنگینه در جهان ساخته
میشود .از نکات مهم و شايان توجه درباره رنگینهها ،جلوگیری از
نفوذ نور به درون آب است ،بهطوری که سبب کاهش فوتوسنتز در
جلبکها میشوند و چرخه غذایی را تحت تأثیر قرار میدهند .باید به
این موضوع نیز توجه کرد که رنگینهها در دماهای زياد و نور ،پایدار
هستند و میتوانند مدت زمان زیادی را در محیط باقی بمانند [.]8
نوعی از این رنگینهها ،رنگینه بازی قرمز  46بوده که در آب بسیار
محلول و غیرفرار است .رنگ آن قرمز است و در دسته رنگینههای
کاتیونی درگروه آزو جای میگیرد .این رنگینه ،خطرناک و سمی است و
اگر توسط انسان یا حیوانات بلعیده شود ،باعث بروز حساسیت ،واکنش
روی پوست و چشم ،حمله گاستروآنتریت ،حمله تنفسی ،سرطانزایی،
سمیت برای دستگاه تناسلی و سامانه عصبی ميشود [.]9-12
از روشهایی که برای حذف رنگینهها استفاده میشود ،میتوان
به روشهای فیزیکي-شیمیایی ،زيستي و شیمیایی [ ]13،14اشاره
كرد .روشهایی مانند رسوبدهي براي حذف رنگينه بنفش متیل با
ایجاد تخریب نورکاتالیزوري توسط  ،]15[ Jeyaشناورسازی براي
حذف رنگهای رودامین  Bدر محلولهای رقیق آبی و فاضالبها
توسط  ،]16[ Shakirتبادل یونی براي حذف همزمان یونهای  Pb2+و
رنگينه آلیزارین بهکمک امواج فراصوت توسط پورابراهیم [،]17
جذب سطحی و اصالح هیدروژلهای پلیمری برپایه آکریلیک اسید و
آکریلآمید با ذرات مغناطیسی توسط  ،]18[ Gláuciaارائه شده
است .همچنین ،روشهای زيستاکسايش ،نورشیمیایی و شیمیایی
از پسابهای نساجی [ ،]19کلرزني [ ،]20ازندهي گاهی همراه با
فراصوتدهي [ ،]21روشهای پیشرفته اکسايش مانند الکترواکسايش
براي تصفیه فاضالبهای داراي رنگينههای آزو [ ،]22فنتون بهوسيله
عصاره چای سبز اصالحشده با نانوذرات آهن توسط ،]23[ Adam
نورکاتالیزورهايی همچون پرتو  UVدر مجاورت نانواکسیدهای فلزی
براي اکسايش رنگهای آلی [ ،]24ترکیبی از روشهای الکتروفنتون،
فنتونهای غشایی ،اسمز معکوس و تجزیه الکتروکاتالیزور [،]25
روشهای زيستي هوازی و بیهوازی در سمزدایی از رنگينههای آلی
بهوسيله نمکها [ ،]26انوکسیک [ ]27،28و جذب زیستی بهكمك 

باکتریها و قارچها توسط  Órdenesگزارش شده است [.]29
هیدروژلها ،شبکه سهبعدی از زنجیرهای پلیمری آبدوست
هستند که میان فاز جامد و مایع قرار دارند .این ترکیبات آبدوست
با استحکام گرمایی و مکانیکی بهبودیافته ،مدول و شفافیت زيادي
دارند [ .]30برای تشکیل ساختار شبکهای در هیدروژلها از
شبکهسازهای آلی همچون متیلن بیسآکریلآمید ،دکسترین اکسید،
گلوتارآلدهید ،اپیکلروهیدرین ،آلژینات اکسید و اتیلن گلیکول
دیمتاکریالت استفاده میشود [ .]31کاربردهای عمومی هیدروژلها
لوانتقال
شامل جذب آالیندههای رنگی و فلزات سنگین ،دارورسانی ،نق 
آب ،عامل آبزدایی ،کاربردهای پزشکی ،صنایع کاغذسازی،
غذایی و نساجی است [.]32
توسعه خواص شكلشناسی ،گرمايي و مکانیکی هیدروژل
پلیآکریلیک اسید ،کاربردهای بالقوهای را در زمینههای مختلف به
اثبات رسانده است .براي بهبود رفتارهای جذبی پلیآکریلیک اسید
از اصالح آن بهكمك  پلیآکریلآمید استفاده شد .از سوی دیگر،
هیدروژلهای پلیمری آکریلیک اسید و آکریلآمید از جمله پلیمرهای
زیستسازگار و زیستتخریبپذیر بهشمار ميآيند که به دلیل
خاصیت حبس مواد شیمیایی و آالینـده محیطزیست ،کاربردهاي
گوناگونی در صنایع تصفیه و دفع این مواد دارند [.]33
پیش از این محدوده گستردهای از جاذبهاي معدنی ،پلیمری،
کامپوزیتهاي داراي ترکیبات معدنی–مـواد طبیعـی و موادي با منشأ
طبیعی همچون کـربن فعال ،مـواد کـامپوزیتی ،الیاف درخت خرما،
برگ درختهای کاج و پرنسس ،کیتوسان ،نانوذرات نیکل اکسید،
کانی سپیولیت و آلومیناسیلیکات در حذف بازی قرمز  46از پساب
استفاده شدهاند [ .]34ناکارآمدي جاذبهاي مختلف ،از جمله ظرفيت
جذب کم تا متوسط ،قابليت کم بازیافت جاذب ،هزینه تولید نسبت ًا
زياد برخـی از جـاذبهاي مزبور و مدت زمان طوالنی براي حداکثر
جذب آالیندهها ،استفاده گسترده از آنها را در تصـفیه پسـابهـاي
صنعتی محدود کرده است.
تاکنون جاذبهای فراوانی براي حذف آالیندههای رنگی استفاده
شده است .اما ،به دلیل قیمت زیاد ،عدم دسترسی آسان ،مشکالت
بازیابی مجدد و سمیت ترکیبات ،پژوهشگران همچنان در پی یافتن
جاذبهای کارآمدتری هستند .جاذبهای پلیمری برپایه آکریلآمید و
آکریلیک اسید افزون بر مشخصههای گفته شده و توان کشور در تولید
زياد آنها ،با محیط زیستسازگار هستند و درجه تخریبپذیری
زيادي دارند .از طرف دیگر ،به علت انحالل در آب ،پليمرشدن آنها
به سهولت اتفاق میافتد و از ایجاد اثرهاي سمی بر محیط جلوگیری
میكنند .شايان توجه است ،دو پلیمر آکریلیک اسید و آکریلآمید به
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علت داشتن گروههای آبدوست کربوکسیلیک اسید و آمید ،با ایجاد
پیوندهای الکتروستاتیک و هیدروژنی با مولکولهای رنگينه ،قدرت
جذب زيادي را فراهم میكنند [.]34
 Luoو همکاران هیدروژل نانوکامپوزیتی لیگنین قلیایی و
ایزوپروپیل آکریلآمید تهیه و خواص شیمیایی آن را به منظور بررسی
شرایط بهینه جذب ارزیابی كردند [ Yanli Ma .]35و همکاران
کوپلیمر سلولوز-آکریلیک اسید را به روش کوپلیمرشدن رادیکالی
تهیه كرده و ظرفیت جذب رنگينه کاتیونی آبي متیلن و مقدار تورم
را به ترتیب  2197 mg/gو  7327%تعیین كردند [ Fangen .]36و
همکاران ساختار و شرایط بهیه جذب رنگينه کاتیونی آبي متیلن را
بهوسیله جاذب هیدروژلی همیسلولوز-g-آکریلیک اسید بررسی
كردند .محدوده جذب برای درصدهای متفاوت کامپوزیت 2300 mg/g
تا  2400 mg/gتخمین زده شد .این محدوده مطابقت خوبی را با مدل
همدماي  Langmuirنشان داد [.]37
در این مطالعه ،از هیدروژلهای پلیآکریلیک اسید ،پلیآکریلآمید و
پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) بهعنوان جاذب براي حذف
رنگینه کاتیونی  BR 46استفاده شد .عوامل مؤثر بر فرایند جذب
رنگینه مثل  ،pHمقدار جاذب ،غلظت رنگینه ،زمان تماس و نیز
الگویهای همدما و سینتیکهای جذب براي ارزیابی بازده و ظرفیت
جذب در جاذب بررسی شد .همچنین ،مقدار قابلیت استفاده مجدد
از جاذب در پنچ چرخه ارزیابی شد .در نهایت ،مقدار درصد تورم
هیدروژل پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) و رابطه آن با تغییرات
 pHبررسی شد.

تجربی
مواد

در این پژوهش ،از سدیم هیدروکسید ( )NaOHو کلریدریک اسید
 )HCl( 37%برای تنظیم  pHو از مونومرهای آکریلیک اسید (،)C3H4O2
آکریلآمید ( ،)C3H5NOکاتالیزور تترامتیلاتیلندیآمین (،)C6H16N2
آغازگر پتاسیم پرسولفات ( )K2S2O8و شبکهساز ،Nو-N′متیلن
بیس(آکریلآمید)  99%برای تهیه هیدروژلهای پلیآکریلیک اسید،
پلیآکریلآمید و پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) استفاده شد .تمام
مواد از شرکت  Merckآلمان خریداری شدند .همچنین ،رنگینه بازی
قرمز  46از شرکت  Win-chemتهیه و بدون خالصسازی استفاده شد.
خواص رنگینه  BR 46در جدول  1آمده است [.]38
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جدول -1مشخصات فیزیکی و شیمیایی رنگینه .]38[ BR 46
ویژگی

مشخصه

نام شیمیایی
نام اختصاری
فرمول شیمیایی
وزن مولکولی ()g/mol
شاخص رنگ

قرمز  46بازی
BR 46

C18H23BrN6

403/31
110825
531/ 4
کاتیونی

(λmax )nm

نوع
ساختار شیمیایی

CH3
+

N

N
N

Cl
N

N

N

CH3

CH3

دستگاهها

در اين پژوهش ،طیفسنج زيرقرمز تبدیل فوریه
مدل Tensor 27ساخت آلمان ،دستگاه جذب فرابنفش-مرئیM 350
 Double Beamساخت انگلستان ،گرماوزنسنج (Perkin Elmer )TGA
 Sllساخت آمریکا و میکروسکوپ الکترونی پویشی ( )SEMمدل
 Asl 2100 Soren Technologyساخت آلمان بهکارگرفته شد.
(Brucker )FTR
و

و

روشها
تهیه محلول مادر رنگينه BR46
برای تهیه محلول مادر با غلظت  ،500 ppmابتدا  0/25 gرنگینه BR 46

در  500 mLآب مقطر به حجم رسانده و تا زمان انجام آزمایشها در
دمای 4°Cنگهداری شد .تمام آزمایشها درون ارلن با حجم  50 mLو
روی لرزاننده با سرعت  200 rpmانجام شد .نمونههای گرفته شده
براي سنجش غلظت نهایی رنگينه پس از هر مرحله آزمایش ،از
صافی  0/45 μmعبور داده و مقدار جذب محلول عبوری با دستگاه
طيفنورسنج در طول موج بیشینه  531/4 nmتعیین شد.
سنتز هیدروژل پلیآکریلیک اسید

مقدار  2 mLآکریلیک اسید در  13 mLآب مقطر حل و سپس 0/06 g
شبکهساز ،Nو-N′متیلن بیس(آکریلآمید) به آن افزوده و تا حلشدن
کامل ،همزده شد .در ادامه 0/1 g ،آغازگر پتاسیم پرسولفات و 50 μL
تترامتیلاتیلندیآمین به آن افزوده و بازرواني شد .در  58°Cهیدروژل
تشکیل شد .در نهایت ،هیدروژل در  100 mLاتانول آبگیری و
سپس در دمای محیط خشک شد .پس از خشکشدن ،هیدروژل به
قرصهای کوچک تقسیم شد.
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سنتز هیدروژل پلیآکریلآمید

مقدار  1 gمونومر آکریلآمید و  0/06 gشبکهساز ،Nو-N′متیلن
بیس(آکریلآمید) به  15 mLآب مقطر افزوده و تا حلشدن کامل
همزده شد .سپس 0/1 g ،آغازگر پتاسیم پرسولفات و 50 μL
تترامتیلاتیلندیآمین به آن افزوده شد .پس از گذشت 5 min
هیدروژل تشکیل شد .در نهایت ،هیدروژل در  100 mLاتانول
آبگیری و سپس در دمای محیط خشک شد .پس از خشکشدن،
هیدروژل به قرصهای کوچک تقسیم شد.
سنتز هیدروژل پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید)

مقدار  1 mLآکریلیک اسید و  1 gآکریلآمید در  14 mLآب مقطر
حل و سپس 0/06 gشبکهساز ،Nو-N′متیلن بیس(آکریلآمید)0/1 g ،
آغازگر پتاسیم پرسولفات و  50 μLتترامتیلاتیلندیآمین به آن افزوده و
بازرواني شد .در دمای  60°Cهیدروژل کوپلیمر تشکیل شد .در
نهایت ،هیدروژل در  100 mLاتانول آبگیری و سپس در دمای محیط
خشک شد .پس از خشک شدن ،هیدروژل به قرصهای کوچک
تقسیم شد.
آزمونهای جذب

ترتیب از معادلههاي ( )2و ( )3محاسبه شد [:]39-41
(q e = (C 0 - C e )V/M        				 )2
(%R = 100(C 0 - C e )/C 0                			 )3

در این معادلهها C0 ،و  Ceبه ترتیب غلظت اوليه و نهايي رنگینه در
محلول ( V ،)mg/Lحجم محلول ( M ،)Lجرم جاذب ( )gو  qeمقدار
رنگینه جذب شده در زمان تعادل ( )mg/gاست .همدماهاي جذب،
معادالتي را براي تشريح حالت تعادل جزء جذبشونده بين فاز جامد و
سيال ارائه میكند .دادههاي تجربي جذب ،با الگوهاي همدماي جذب
 Langmuirو  Freundlichبررسي شد .معادله خطي آنها به ترتيب
برابر معادلههای ( )4و ( )5است:
و

و

		               ) C e C e / q e = 1/ (q max .k L ) + (/ q max
()4
		            ) Log q e = Log K F + 1/ n (Log C e
()5

در اين معادالت kL ،ثابت همدمای  qmax ،)L/g( Langmuirحداکثر
ظرفیت جذب ( n ،)mg/gو ( kF )mg/Lثابتهای همدمای ،Freundlich
 Ceغلظت ماده جذبشونده در فاز مایع پس از رسیدن به حالت
تعادل ( )mg/Lو  qeمقدار ماده جذب شده در واحد جرم جاذب
( )mg/gاست [ .]42در الگوی  ،Langmuirفرض بر این است که
جذب در مکانهای همگن درون جاذب اتفاق میافتد .مشخصه
اساسی همدمای  Langmuirکه شکل منحنی همدما را نشان میدهد.
پارامتر تعادلی ثابت و بدون بعد با نام  RLاست که از معادله ()6
بهدست میآید:
و

تنظیم  pHدر تمام مراحل آزمون با استفاده از سدیم هیدروکسید و
کلریدریک اسید  1 Nانجام شد .در این پژوهش ،چهار عامل مقادير
 pHشامل  11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،4و  12و جاذب ،0/1 ،0/08 ،0/05
 0/4و  ،0/6 gغلظت اولیه رنگینه  100 ،75 ،50 ،25و  150 mg/Lو
زمانهای تماس واکنش  125 ،100 ،80 ،60 ،40 ،30 ،20 ،10 ،5و
 150 minبرای مقدار جذب بررسی شد .تمام آزمونها سه مرتبه
تکرار شدند و مقدار گزارش شده ،میانگین اندازهگیريهاست که در
آن مقدار انحراف معیار نسبی ( )RSDکمتر از  5%شد .انحراف معیار
استاندارد از معادله ( )1محاسبه شد:
100
				          
()1
X

× RSD = SD

در اين معادله SD ،انحراف استاندارد دادهها و  Xمیانگین
اندازهگیریهاست.
شروع آزمونها براي تعیین  pHبهینه در شرایط مقدار جاذب ،0/05 g
غلظت رنگینه  ،50 mg/Lدمای  ،25 ± 2°Cحجم  50 mLبا تغییر pH
انجام شد .در مراحل بعدی ،مقادیر بهینه برای ساير متغیرهای مقدار
جاذب ،غلظت ماده رنگینه و زمان تماس بهدست آمد .مقدار رنگ
جذب شده در زمان تعادل (( )qe )mg/gو بازده حذف رنگ ( )R%به
و

و

و

و

و

				           ) R L = 1/ (1 + K L .C 0
()6

در اين معادله C0 ،غلظت اولیه رنگینه در محلول ( )mg/Lاست.
اساس همدماها ،توصيف رفتارهاي جزء جذبشونده ،جاذب و
ارائه مهمترين طرح از نوع جذب است .در الگوی  ،Langmuirاليهاي
از مولکولهاي رنگینه ،جذب شده و مقدار انرژی جذب در تمام
سطوح جاذب يکسان شده و پيوندهاي جذب برگشتپذير فرض
ميشوند .در الگوی  ،Freundlichمناطق موجود روي سطح جاذب،
يکنواخت نيست و قدرت جذب متفاوتي دارند [ .]43در واقع در
الگوی همدمای  ،Freundlichسطح ناهمگن با توزیع نایکنواختی از
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گرمای جذب ،فرایند جذب را انجام میدهد kF .ظرفیت جذب در
غلظت واحد و  1/nشدت جذب سطحی است.
سینتیک جذب براي ارزيابي عوامل مؤثر بر سرعت فرایند جذب
بررسی شد .الگوهای سینتیکی شبهمرتبه اول و شبهمرتبه دوم برای
بیان کمی سینتیک جذب بهکار میروند .الگوی سینتیکی شبهمرتبه
اول نشان میدهد ،نفوذ از داخل یک الیه اتفاق میافتد و براساس
ظرفیت جامد است .در این الگو تغییر در مقادیر جذب-زمان ،متناسب
با تعداد مكانهای اشغال نشده در سطح جاذب است .شکل خطی
الگوی سینتیکی شبهمرتبه اول به شكل معادله ( )7است:
و

			       ) Ln (q e - q t ) = Ln (q e ) - (k 1 t
()7

 qeمقدار ماده رنگینه جذب شده در حالت تعادل ( qt ،)mg/gمقدار
ماده رنگینه جذب شده در زمان  )mg/g( tو  k1ثابت سینتیکی مرتبه
اول ( )min-1است .الگوی سینتیکی شبهمرتبه دوم نشان میدهد،
جذب شیمیایی ،مرحله کندکننده سرعت واکنش است و فرایندهای
جذب سطحی را کنترل میکند و براساس جذب فاز جامد است
که در آن سرعت اشغال مكانهای جذب ،متناسب با مجذور تعداد
مکانهای اشغال نشده است .شکل خطی الگوی سینتیکی شبهمرتبه
دوم به صورت معادله ( )8است:
و

و

2

()8
			           ) t / q t = 1/ (k 2 .q e ) + (t / q e
 k2ثابت سینتیکی مرتبه دوم ( )g/mg.minاست [.]44-46
آزمون واجذب

آزمون واجذب در حجم ثابت با محلولهای آزمایش جذب انجام
شد .براي بررسي واجذب رنگينه  BR 46با استفاده از هیدروژل
پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) ،از محلول اسیدی با  pHبرابر 3
استفاده شد .تنظیم  pHدر تمام آزمونهای واجذب با استفاده از
کلریدریک اسید  1 Nانجام شد .تمام آزمونها در شرایط بهینه 0/05 g
جاذب و  150 minانجام شد.
تعیین درصد تورم هیدروژل

مقدار  0/1 gقرص هیدروژل پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) با اندازه
ذرات  250-350 µmدر  100 mLمحلول با  pHمشخص غوطهور شد و
بهمدت  48 hدر دمای محیط قرار گرفت .هیدروژل متورم جدا و پس از
 ،5 minدرصد تورم نمونهها براساس معادله ( )9اندازهگیری شد:
32

wt - wd
()9
				             ×100
wd

= SW

 Wtوزن هیدروژل غوطهور شده در آب پس از گذشت زمان ،)g( t
 Wdوزن هیدروژل خشک ( )gو  SWدرصد تورم هیدروژل پس از
گذشت زمان  )g/g( tاست .همچنین ،به منظور تعیین شرایط بهینه در
جذب آب ،تغییرات  pHدر محدوده  5تا  9ارزیابی شد .تنظیم pH
با سدیم هیدروکسید  0/1 Mو کلریدریک اسید  0/1 Mانجام شد.
و

و

و

نتایج و بحث
شكلشناسی
درشکل  1تصویر  SEMهیدروژلهای  PAM ،PAAو (Poly)AA-co-AM
و

و

پیش و پس از جذب رنگينه  BR 46نشان داده شده است .تصاویر
 SEMدر هیدروژل  PAAبیانگر ایجاد ساختار شبکهای و قرارگرفتن
لوفرجهایی پراکنده،
مولکولهای آب در شبکه و در نتیجه ایجاد خل 
در سطوح آن است .در حالی که هیدروژل  PAMسطحی نسبت ًا همگن و
لوفرج در آن بهوضوح مشاهده نمیشود.
یکنواخت دارد و خل 
همچنین ،کوپلیمر پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) صفحههايی
پولکی دارد و روی یکدیگر انباشته شدهاند .در این شکل بهوضوح
جذب رنگينه  BR 46روی صفحههاي هیدروژلها و قرارگرفتن آنها
لوفرج سطح جاذب پس از جذب قابل مشاهده
بهطور فیزیکی در خل 
است.
بررسی طیفسنجی FTIR

طیف  FTIRهیدروژلهای پلیآکریلیک اسید ( ،)PAAپلیآکریلآمید
( )PAMو پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) (،Poly)AA-co-AM
پيش از جذب رنگينه BR 46بررسی شد .در طیف  FTIRهیدروژل
پلیآکریلیک اسید ،پیک ناحیه 3429 cm-1مربوط به گروه هیدروکسیل و
پیک جذبی در ناحیه  2926 cm-1مربوط به ارتعاشهاي کششی –CH
در زنجیر اصلی پلیمر است .همچنین ،پیک ناحیه  1716 cm-1مربوط
به گروه کربونیل است .در طیف هیدروژل پلیآکریلآمید ،پیک ناحیه
 3412 cm-1مربوط به ارتعاشهاي کششی متقارن و نامتقارن NH2
ش کششی
است .همچنین ،پیک جذبی در ناحیه  2929 cm-1مربوط به ارتعا 
 –CHدر زنجیر اصلی پلیمر است .پیکهاي ناحیه  1454و 1658 cm-1
ش کششی  C-Nو کربونیل آمیدی است.
به ترتيب مربوط به ارتعا 
طیف  FTIRهیدروژل پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) نیز
پیک جذبی قوی در ناحیه  3427 cm-1دارد که مربوط به ارتعاشهاي
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	          (الف) 					

					
(ب)

(ج)

	             (د) 					

					
(هـ)

(و)

شکل  -1تصویر  SEMهیدروژلهای پلیآکریلیک اسید ( ،)PAAپلیآکریلآمید ( )PAMو پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) ،Poly)AA-co-AM( ،پیش و
پس از جذب رنگینه .BR 46
و

کششی متقارن و نامتقارن  NH2و  OHو همپوشانی آنهاست.
همچنین ،پیک جذبی در ناحیه  2931 cm-1مربوط به ارتعاش کششی
 –CHدر زنجیر اصلی پلیمر و پیک ناحیههای  1660و  1722 cm-1به
ترتیب مربوط به ارتعاشهاي کششی کربونیل در گروههای اسیدی و
آمیدی است .پیک جذبی در ناحیه  1454 cm-1نیز مربوط به ارتعاش
کششی  C-Nاست  .
در طیف هیدروژلهای پلیآکریلیک اسید ،پلیآکریلآمید و
پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) ،نبود پیکهای مربوط به
ارتعاشهاي خمشی و کششی  C=Cدر ناحیه  1475 cm-1و ،1600 cm-1
نشانگر انجام پليمرشدن در آنهاست.
طیف  FTIRهیدروژلهای پلیآکریلیک اسید ،پلیآکریلآمید و
پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) پس از جذب رنگينه  BR 46نیز
بررسی شد .از مقایسه طیفهای  FTIRپیش و پس از جذب رنگينه
مشاهده شد ،پس از جذب رنگينه بهوسيله هر سه جاذب هیدروژلی
سنتز شده ،جابهجاییهای مشخصی در گروههای عاملی پدیدار
میشود که بیانگر برهمکنشهای فیزیکی و شیمیایی میان رنگينه و
جاذبهاست که با جاذبه الکتروستاتیک و پیوندهای هیدروژنی
ایجاد میشود.
و

بررسی پايداري گرمایی

جو خنثی در آزمون گرمايي N2،و دمای آزمون  25-700°Cبود .در
شکل  2دمانگاشت  TGAهیدروژلهای پلیآکریلیک اسید،
پلیآکریلآمید و پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) نشان داده شده
است .آزمون گرمايي هر سه هیدروژل سنتزی بسیار مشابه بود .در
دمای كمتر از ،200°Cبه علت تبخیر آب میان الیههای کربنی ،کاهش
وزن مشاهده شد.
پس از آن ،دو مرحله تجزیه گرمايي مشهود است .مرحله اول
مربوط به گسست گروههای عاملی از شبکه پلیمری است که تقریب ًا
در محدوده دمایی  250-360°Cبوده و مرحله دوم مربوط به تخریب
پيكره اصلی پلیمر است که در محدوده دمای 370-460°Cانجام شده
است .شايان توجه است ،پايداري گرمايي در محدوده دماي 230-360°C
برای پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) نسبت به هر یک از
هیدروژلهای  PAAو  PAMبهبودیافته است .همچنین ،تفاوتهای
مشاهده شده در دمانگاشت  TGAهر سه هیدروژل  PAM ،PAAو
( Poly )AA-co-AMبیانگر ساختارهای شیمیایی ويژه هر یک از
هیدروژلهای سنتزی است.
و

و
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است ،در  ،pH<4بار الکتریکی جاذب به علت از دستدادن
هیدروژنهای اسیدی در گروههای کربوکسیلیک اسید ،منفی شده و
با ایجاد جاذبه الکتروستاتیک با رنگينه کاتیونی ،ظرفیت جذب و
درصد حذف رنگينه افزایش یافت .در  ،pH<9درجه تفکیک اسید
بسیار کاهش یافت و از اینرو گروههای کربوکسیل کمی در جذب
دخالت دارد .شايان توجه است ،ثابتماندن مقدار جذب درpHهای
قلیایی میتواند نشانگر تخریب ساختار رنگينههای کاتیونی در pHهای
قلیایی باشد که بهوسیله نمودارهای واجذب بررسی شد [.]47
شکل  -2منحنی کاهش وزن گرمایی در هیدروژ لهای  PAM ،PAAو
(.Poly )AA-co-AM
و

و

بررسی عوامل مؤثر بر مقدار جذب
اثر  pHاولیه 	

نتايج آزمون تعيين  pHبهينه در شکل  3آمده است .براين اساس در
شرایط غلظت رنگينه  ،50 mg/Lحجم محلول رنگینه  ،50 mLمقدار
جاذب  0/05 gو زمان  ،150 minتغییرات  pHدر محدوده  4تا 13
بررسی شد .در استفاده از سه جاذب هیدروژلی پلیآکریلیک اسید،
پلیآکریلآمید و پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) ابتدا با افزایش
 ،pHمقدار جذب تا رسیدن به  pHبهینه ،دارای روند افزايشي و
پس از آن كاهشي بود pH .بهینه برای هیدروژلهای پلیآکریلآمید و
پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) برابر  9و برای هیدروژل
پلیآکریلیک اسید برابر  8بود .مطابق با شکل  3هیدروژلهای تهیه
شده در  pHبهینه دارای حداکثر جذب بودند و پس از آن روند
كاهشي با شیب مالیم یافته و تقریب ًا ثابت ماند.
با توجه به اینکه  Pkaگروههای کربوکسیلیک اسید حدود 4/8

اثر مقدار جاذب

اثر مقدارجاذب برظرفیت جذب هیدروژلها با تغییر مقدارجاذب از
 0/05 gتا  0/6 gمطالعه شد .نتایج حاصل در شکل  4نشان داده شده
است .از نتايج مشخص شد ،با افزايش مقدار جاذب درصد جذب
رنگینه به دلیل افزایش تعداد مکانهای فعال سطح ،افزایش یافته
است [ .]48از طرف دیگر ،مقدار ظرفیت جذب کاهش یافته است
که میتوان آن را به اشباعنبودن مکانهای واكنشپذير سطح جاذب
نسبت داد.
اثر زمان تماس

اثر زمان تماس واکنش میان محلول رنگینه با غلظتهای متفاوت
 100 ،25و  50 ppmو جاذبهای هیدروژلی پلیآکریلیک اسید،
پلیآکریلآمید و پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) به ترتیب در
شکلهای  6 ،5و  7با دو پارامتر  qeو  R%بررسی شد .نتايج نشان
داد ،با افزايش زمان تماس ،مقدار رنگينه باقيمانده در محلول نيز
بهطور شايان توجهی کاهش مييابد .جذب سریع رنگینه BR 46

شکل -4اثر مقدار جاذبهای هیدروژلی PAM ،PAAو (،Poly)AA-co-AM
بر حذف رنگینه ( BR 46غلظت رنگینه  pH ،50 mg/Lبرای  PAMو
( Poly )AA-co-AMبرابر با  9و برای  PAAبرابر با   8و زمان تماس
.)150 min
و

شکل -3اثر  pHجاذبهای هیدروژلی  PAM ،PAAو (Poly)AA-co-AM
و

و

بر حذف رنگینه ( BR 46غلظت رنگینه  ،50 mg/Lمقدار جاذب
 0/05 g/ 50mLو زمان تماس .)150 min
و
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شکل  -5اثر زمان تماس در حذف رنگینه  BR 46با غلظتهای
متفاوت  50 ،25و  100 ppmبهوسيله جاذب هیدروژلی ( PAAغلظت
رنگینه  pH ،50 mg/Lبرابر با  8و مقدار جاذب .)0/05 g/ 50mL
و

     

بهوسیله جاذبها را میتوان به دلیل سطح جذب زیاد ،شبکهایبودن
ساختار هیدروژلهای جاذب و وجود گروههای کربوکسیلیک اسید
در ساختار جاذبها نسبت داد [ .]49از آنجا که تعداد مکانهای فعال
برای جذب رنگينه در هر سامانه معین و محدود است ،با گذشت
زمان و سیرشدن مکانهای واكنشپذير مقدار جذب با سرعت کمتری
افزایش مییابد.
اثر غلظت اولیه رنگینه

اثر غلظت اوليه رنگينه  BR46در شکل  8نشان داده شده است.
باتوجه به نمودار ميتوان گفت ،با افزايش غلظت اوليه رنگينه ،بازده
حذف روند نسبت ًا کاهشی دارد .همچنین ،با افزایش غلظت رنگینه از
 5 mg/Lتا  ،150 mg/Lروند افزايشي برای ظرفیت جذب  qeمشاهده
ميشود .با افزایش غلظت اولیه رنگینه مقدار بیشتری از رنگینه با
سطح جاذب برهمکنش دارد و سبب افزایش مقدار جذب میشود.

شکل  -6اثر زمان تماس در حذف رنگینه  BR 46با غلظتهای
متفاوت  50 ،25و  100 ppmبهوسيله جاذب هیدروژلی PAM
(غلظت رنگينه  pH ،50 mg/Lبرابر با  9و مقدار جاذب .)0/05 g/50 mL
و

شکل  -7اثر زمان تماس در حذف رنگینه  BR 46با غلظتهای متفاوت
 50 ،25و  100 ppmبهوسيله جاذب هیدروژلی (،Poly)AA-co-AM
(غلظت رنگينه  pH ،50 mg/Lبرای ( Poly)AA-co-AMبرابر با  9و مقدار
جاذب .)0/05 g/ 50mL
و

و

و

      

مطالعات مشابهی را پژوهشگران در بررسی غلظت اولیه برای حذف
رنگینههای کاتیونی انجام دادهاند .طبق این مطالعات ،با افزایش غلظت
اولیه ظرفیت جذب رنگینه افزایش یافته است [.]50-52
همدمای تعادلی

پارامترهای نظري در الگوهای  Langmuirو  Freundlichهمراه با ضرایب
همبستگی  R2در جدول  2و شکلهای  9و  10آمده است .همدماهای
 Langmuirو  Freundlichبرای هر سه جاذب هیدروژلی مطلوب است.
اما با مقایسه  R2در همدماها مشخص شد ،همدمای  Langmuirبا ضریب
همبستگی بیشتر ،مناسبترین الگو برای جذب سطحی رنگینه BR 46
بوده و جذب سطحی بهطور عمده تکالیه است .همچنین ،انرژی سطح
جاذبها همگن ارزیابی شد .بیشینه ظرفیت جذب در مدل Langmuir

شکل  -8اثر غلظت اولیه رنگینه در حذف  BR 46با جاذبهای
هیدروژلی  PAM ،PAAو (( ،Poly )AA-co-AMمقدار جاذب
 pH ،0/05 g/ 50mLبرای  PAMو ( Poly )AA-co-AMبرابر با  9و
برای  PAAبرابر با  8و زمان تماس .)150 min
و

و

و
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جدول  -2پارامترهای همدمای  Langmuirو  Freundlichبرای جذب رنگینه  BR 46با جاذبهای هیدروژلی  PAM ،PAAو (،Poly)AA-co-AM
(غلظت رنگينه  ، 50 mg/Lمقدار جاذب  pH ،0/05 g/ 50mLبرای  PAMو ( Poly )AA-co-AMبرابر با  11و برای  PAAبرابر با  10و زمان تماس
.)150 min
و

و

و

و

     

همدمای Freundlich

نوع جاذب

دما ()°C

kF

1/n

PAA

25±2
25±2
25±2

17/74
11/48
14/60

0/5055
0/5509
0/5271

PAM
(Poly)AA-co-AM

همدمای Langmuir

R

RL

)kL(L/g

)qm(mg/g

R

0/964
0/941
0/962

0/344
0/416
0/221

0/102
0/059
0/072

135/13
120/48
129/87

0/999
0/993
0/989

2

2

برای هیدروژل (( )Poly)AA-co-AMبرابر با  129/8 mg/gارزیابی
شد .در جدول  ،3ظرفیت جذب بهدست آمده از جذب رنگينه کاتیونی
بهوسيله جاذب ( ،Poly)AA-co-AMبا تعدادی از مطالعات دیگر مقایسه
شد .نتایج نشان داد ،جاذب  ،LNپتانسیل حذف رنگينه کاتيوني  BR46از
محلولهای آبی با بازده زياد را دارد.

آمده است .الگوی شبهدرجه دوم به دلیل ضریب همبستگی بیشتر و
نزدیکبودن  qeCalآن به  ،qeExpمناسبتر است و سینتیک جذب از این
الگو پیروی ميكند .مدل سینتیکی شبهمرتبه دوم نشان میدهد ،جذب
شیمیایی ،مرحله کندکننده سرعت واکنش است و فرایندهای جذب
سطحی را کنترل میکند [.]58

سینتیک جذب رنگ

واجذب رنگينه BR46

مقادیر  qe ،kو  R2الگوهای سینتیکی شبهدرجه اول و شبهدرجه دوم
در جدول  4و معادلههاي آنها به ترتیب در شکلهای  11و 12

با اسیدیکردن محیط واجذب ،پیوندهای الکتروستاتیکی میان هیدروژل
پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) و رنگينه کاتیونی تضعیف شده و

و

و

و

شکل  -9منحنی هم دمای  Langmuirبرای حذف رنگینه
بهوسيله جاذبهای هیدروژلی  PAM ،PAAو (.Poly )AA-co-AM

BR 46

و

و

شکل  -10منحنی همدمای  Freundlichبرای حذف رنگینه
بهوسيله جاذبهای هیدروژلی  PAM ،PAAو (.Poly)AA-co-AM

BR 46

و

و

جدول -3ظرفیت جذب رنگینههای کاتیونی با جاذبهای هیدروژلی مختلف.
جاذب هیدروژلی
(Poly)AA-co-AM

پلیآکریلآمید-کائولن
آکریلیک اسید-پلیاتیلن گلیکول
متاکریلیک اسید-N-وینیل پیرولیدون
نانوذرات مغناطیسی کاراگینان-آکریلیک اسید
آکریلیک اسید-آکریلآمید-متاکریالت
36

ظرفیت جذب

()mg/g

8/129
14
1/4
9/5
3/8
6/28
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مرجع

50
30
5
10
10
50

مطالعه حاضر
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56
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جدول  -4پارامترهای الگوی سینتیکی شبهدرجه اول و شبهدرجه دوم برای جذب رنگينه  BR 46بهوسيله جاذبهای هیدروژلی  PAM ،PAAو
(( Poly )AA-co-AMغلظت رنگينه  ،50 mg/Lمقدار جاذب  pH ،0/05 g/ 50mLبرای  PAMو ( Poly )AA-co-AMبرابر با  9و برای  PAAبرابر
با  8و زمان تماس .)150 min
و

و

و

نوع جاذب
PAA
PAM
(Poly)AA-co-AM

دما  
()°C
25±2
25±2
25±2

84/29
76/25
80/26

    

الگوی شبهدرجه دوم

qeExp
()mg/g

و

k2

qeCal

( )min

()mg/g

6/49
0/109
1/805

92/59
83/33
89/28

-1

رنگينه در محیط اسیدی حل شد .در ادامه با تعیین غلظت محلول،
مقدار واجذب رنگينه تعیین شد .براي تعیین مقدار قابلیت استفاده
مجدد از جاذب هیدروژل پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) ،پنج
مرحله جذب و واجذب انجام شد .مطابق شکل  ،13با استفاده مجدد
از جاذب هیدروژل ،مقدار جذب آن کاهش مییابد ،بهگونهای که در
آزمون ابتدایی جذب-واجذب ،مقدار حذف رنگينه  94/4%و پس از
پنج مرحله آزمون ،مقدار درصد حذف رنگينه به  63/3%كاهش یافت.

الگوی شبهدرجه اول
R

k1

qeCal

( )min

()mg/g

0/061
0/040
0/031

61/39
56/72
60/11

2

0/992
0/998
0/999

-1

R

2

0/965
0/981
0/943

در واقع پس از پنج مرحله واجذب ،جاذب هیدروژلی همچنان بیش
از  50%قابلیت خود را برای جذب مجدد رنگ حفظ كرده است .این
موضوع را میتوان به اشباعشدن موقعيتهای جذب در هیدروژل و
کاهش تخلخل در سطح ماده جاذب نسبت داد.
بررسی تورم هیدروژل پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید)

وجود گروههای قطبی و آبدوست  –COOHروی زنجیرهای
پلیمری ،دلیل ماهیت یونی در شبکه هیدروژل است .در این حالت
دافعه بارهای همنام ،در کنار تمایل ذاتی به جذب آب و ایجاد نیروی
الکتروستاتیکی ،زنجیرهای کناری را از یکدیگر رانده و آنها را به
انبساط تحریک میکند .همچنین ،گروههای اسیدی و آمیدی روی
پيكره اصلی زنجیرها و اتصاالت عرضی ،میتوانند با برهمکنشهای
غیرکوواالنسی همچون پیوند هیدروژنی ،مولکولهای آب را به داخل
شبکه جذب كند .بنابراین ،جذب همزمان فیزیکی و شیمیایی سبب
نفوذ آب به داخل شبکه و تغییر حجم میشود .وجود اتصاالت

شکل  -11منحنی سینتیک شبهدرجه اول برای حذف رنگینه
با جاذبهای هیدروژلی  PAM ،PAAو (.Poly )AA-co-AM

BR 46

و

و

شکل  -12منحنی سینتیک شبهدرجه دوم برای حذف رنگینه BR 46

بهوسيله جاذبهای هیدروژلی  PAM ،PAAو (.Poly )AA-co-AM
و

و

شکل  -13مقدار قابلیت جذب مجدد در هیدروژل پلی(آکریلیک
اسید-کو-آکریلآمید) برای پنج چرخه جذب -واجذب.
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شکل  -14مقدار درصد تورم هیدروژل پلی(آکریلیک اسید-کو-
آکریلآمید) در pHهای متفاوت ،بهمدت .48 h
عرضی و شیمیایی متعدد در میان زنجیرها ،از انحالل هیدروژل در
محیط آبی جلوگیری میكند .مطابق شکل  14با افزایش  pHمقدار
تورم هیدروژل روند افزايشي دارد .با توجه به اینکه  pKaگروههای
کربوکسیلیک اسید برابر  4/3است ،تورم هیدروژل در  pHکمتر از 5
به پروتوندارشدن گروههای آمین و تشکیل NH3+مربوط میشود ،در
حالی که در  pHبزرگتر از  5بهطور كلي به تشکیل گروههای  COO-و
گروههای آمین نسبت داده میشود.

نتيجهگيري
نتایج مطالعه حاضر نشان داد ،با افزایش  pHدر محلول رنگینه ،کارایی
حذف رنگينه افزایش و پس از رسیدن به حالت بهینه کاهش مييابد،
به نحوی که بیشترین بازده حذف رنگينه  BR 46برای جاذبهای
هیدروژلی پلیآکریلآمید و پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) در

 pHبرابر با  9و برای پلیآکریلیک اسید در  pHبرابر با  8مشاهده شد.
همچنین ،با افزایش مقدار جاذبهای هیدروژلی از  0/05 gتا ،0/6 g
مقدار حذف رنگينه به مقدار شايان توجهی افزایش مییابد .با افزایش
غلظت رنگینه از  5 mg/Lتا  ،150 mg/Lبرای ظرفیت جذب  qeو بازده
حذف  Rبه ترتیب روند افزايشي و كاهشي مشاهده شد .زمان تماس
نیز روی کارایی حذف رنگينه اثر مستقیم دارد و با افزایش زمان ،مقدار
رنگينه باقيمانده در غلظتهای اولیه  50 ،25و  100 ppmمحلول،
بهطور شايان توجه کاهش مييابد .گفتني است ،در هر سه هیدروژل،
ت  25 ppmانجام میشود .در حالی
بيشترين بازده حذف رنگينه در غلظ 
که  qeکه مقدار ماده جذب شده در واحد جرم و ظرفیت جذب است،
بهترین روند افزايشي را در غلظت  100 ppmرنگینه نشان میدهد.
براساس نتایج این پژوهش ،هر سه جاذب هیدروژلی پلیآکریلیک
اسید ،پلیآکریلآمید و پلی(آکریلیک اسید-کو-آکریلآمید) قابليت
جذب رنگينه بازی قرمز  46در حد مطلوب را دارند و میتوانند بهعنوان
جاذب پلیمری جدید براي حذف آالیندههاي آلی از فاضالبهای
صنعتی استفاده شوند .ایجاد پیوندهای هیدروژنی بهوسيله اتمهای
نیتروژن در گروههای آمیدی هیدروژلها و ساختار شیمیایی رنگينه
 BR 46و نيز وجود اتمهای اکسیژن در گروههای اسیدی هیدروژلها
سبب ایجاد جاذبه مولکولی رنگ و پیوندهای هیدروژنی روی
سطحهای هیدروژلی میشود .بررسی تغییرات ساختاری هیدروژلها
بهوسیله  ،FTIRپيش و پس از جذب رنگینه ،مطلب گفته شده را تأیید
میكند .از طرف دیگر با افزایش  ،pHخاصیت قلیایی محیط افزایش
یافته و سبب ایجاد یونهای منفی در هیدروژلها میشود .بدین ترتیب
جاذبه الکتروستاتیکی نیز موجب جذب رنگينه کاتیونی  BR 46شده و
مقدار کارایی حذف رنگينه را افزایش میدهد .به همین علت  pHبهینه
در محیط قلیایی بهدست میآید.
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