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واشگان کليدي :بنسوييک اسيد ،ترفتاليک اسيد ،بازيافت ،تبلور مجدد

- 1مقدمه:
تشفتاِيه اػيذ ،تشوية ػفي ذ سً٘ خأذ تا فشِٔٛٔ َٛىِٛي ٔ C8H6O4يتاؿذ .فـاس تخاس ايٗ تشوية٘ ،اچيض  ٚدس دٔاي
 250 °Cتشاتش تا  0/ 097 kPaاػت .تشفتاِيه اػيذ دس فـاس اتٕؼفشي دس دٔاي  427 °Cرٚب ٔيؿٛد .تشفتاِي ه اػيذ تشويث ي
پايذاس تا ا٘حالَپزيشي ا٘ذن دس اغّة حالَٞا اػت .ايٗ ٔاد ٜدس آِىاٖٞا ٔحّ ،َٛدس اِىُٞا وٕي ٔحّ ٚ َٛدس آب ،وّشٚفشْ ،اتش
 ٚاػتيه اػيذ ٘أحّ َٛاػت.
ايٗ تشوية تداسي اػاػاً ت ٝػٛٙاٖ ٔاد ٜاِٚي ٝتشاي تِٛيذ پّياتيّٗ تشفتاالت اػتفادٔ ٜيؿٛد .پّياتيّٗ تشفتاالت ٘يض خٛد
تشاي تِٛيذ ا٘ٛاع ٔٙؼٛخات پاسچٝاي ،اِياف كٙؼتي ،تغشيٞاي پالػتيىي  ... ٚتىاس ٔيسٚد ] .[2 ،1تِٛيذ خٟا٘ي تشفتاِيه اػي ذ
دس حذٚد چٙذيٗ ٔيّي ٖٛتٗ دس ػاَ ٔيتاؿذ و ٝحذٚد  70دسكذ آٖ اص عشيك ػيؼتٓ واتاِيضٚسي وـفؿذ ٜتٛػظ
ؿشوتٞاي  Amoco Chemical ٚ Scientific Design Coتِٛيذ ٔيٌشدد ] .[3-8أشٚص ٜتمشي ثاً تٕاْ واسخا٘ٞٝاي تاصٜ
تأػيغ خٟاٖ اص خّٕ ٝؿشوت پتشٚؿيٕي ايشاٖ اص فشآيٙذ آٔٛو ٛتشاي تِٛيذ تشفتاِي ه اػيذ اػتفادٔ ٜيوٙٙذ .دس ايٗ فشآيٙذ ،
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تشفتاِيه اػيذ اص عشيك اوؼايؾ ٌشٞ ٜٚاي ٔتيُ پاساصاي ّٗ تٛػظ اوؼيظٖ ٛٞا دس حضٛس حالَ اػتيه اػيذ  ٚواتاِيضٚسٞاي
وثاِتٍٙٙٔ ،ض  ٚتشْ تِٛيذ ٔيٌشدد ( ؿىُ .)1

COOH

3 H 2O

CH3

175-225 °C
15-30 bar

+

3 O2

+

اػتيه اػيذ
واتاِيضٚس ()Co, Mn, Br
CH3

COOH

پاساصايّٗ

تشفتاِيه اػيذ

دس فشآيٙذ اوؼايؾ آٔٛو ٛػال ٜٚتش تشفتاِيه اػيذ چٙذيٗ ٔحل َٛخا٘ثي دي ٍش اص لثيُ پاساتِٛٛئيه اػيذ -4 ،وشتٛوؼ ي
تٙضآِذٞيذ  ٚتٙضٚيي ه اػيذ ٘يض تِٛيذ ٔ يؿٛدٕٞ .ا٘غٛس و ٝؿىُ ٘ 2ـاٖ ٔ يدٞذ پاساتِٛٛئي ه اػيذ  -4 ٚوشتٛوؼي تٙضآِذٞي ذ
دس اثش اوؼايؾ ٔشحّٝاي ٌشٜٞٚاي ٔتيُ پاساصاي ّٗ تـىيُ ٔيؿ٘ٛذ ] .[9دس ايٗ ٔياٖ تشوية  -4وشتٛوؼي تٙضآِذٞيذ ٔضاحٓ
اكّي دس فشآيٙذ آٔٛؤ ٛحؼٛب ٔيؿٛد صيشا ايٗ تشوية ت ٝدِيُ تـات ٝػاختاسي ٕٞشا ٜتا تشفتاِيه اػيذ ٔتثّٛس ٔيؿٛد.
تٙاتشايٗ تشفتاِي ه اػيذ تِٛيذؿذ ٜدس ايٗ ٔشحّ٘ ٝاخاِق تٛد ٚ ٜآٖ سا اكغالحاً تشفتاِيه اػيذ خاْ ٔي٘أٙذ.
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تشفتاِيه اػيذ

OH

-4وشتٛوؼي تٙضآِذٞيذ

O

پاساتِٛٛئيه اػيذ

پاساصايّٗ

حضٛس ٘اخاِلي  -4وشتٛوؼي تٙضآِذٞيذ دس تشفتاِيه اػي ذ تاػث صسد ؿذٖ  ٚواٞؾ ٚصٖ ِٔٛىِٛي ٔياٍ٘يٗ پّ ياتيّٗ-
تشفتاالت تِٛي ذي  ٚدس ٘تيد ٝواٞؾ ويفيت آٖ ٔيٌشدد تٙاتشايٗ يه ٔشحّ ٝخاِقػاصي ٟ٘ايي اِضأيؼت ] .[10تشاي ايٗ
ٔٙظٛس اص فشآيٙذ خاِقػاصي تٛػؼٝيافت ٝتٛػظ ؿشوت ؿي ٕيايي آٔٛو ٛاػتفادٔ ٜيؿٛد و ٝتيؾ اص  60دسكذ تشفتاالت ٔٛسد
٘ياص دس خٟاٖ تشاي تِٛيذ پّي اتيّٗ تشفتاالت سا تأٔيٗ ٔيٕ٘ايذ ] .[12 ،11دس ايٗ فشآيٙذ ٞيذسٚط٘اػيٌ ٖٛش ٜٚآِذٞي ذي تشوي ة
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 -4وشتٛوؼي تٙضآِذٞي ذ دس حضٛس واتاِيضٚس پاالدي ْٛتثثيت ؿذ ٜتش پاي ٝوشتٗ  ٚحالَ آب كٛست ٔيٌيشد .تحت ايٗ ؿشايظ -4
وشتٛوؼي تٙضآِذٞيذ ت ٝپاساتِٛٛئيه اػيذ تثذيُ ؿذ ٜو ٝحالِيت تيـتشي دس آب داسد ٔ ٚيتٛاٖ آٖ سا ت ٝساحتي اص تشفتاِي ه
اػيذ خاْ خذا وشد.
يىي دي ٍش اص ٔحلٛالت خا٘ثي اوؼايؾ آٔٛو ،ٛتٙضٚييه اػيذ ٔيتاؿذٕٞ .ا٘غٛس و ٝدس ؿىُ ٘ 3ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت
تشفتاِيه اػيذ تحت ؿشايظ اػيذي داخُ ساوتٛس  ٚفـاس  ٚدٔاي تاالٚ ،اوٙؾ وشتٛوؼيُ صدايي ا٘داْ داد ٚ ٜت ٝتٙضٚييه اػي ذ
تثذيُ ٔيؿٛد ] .[13ايٗ ٚاوٙؾ تاػث تخشية تشفتاِيه اػيذ  ٚتِٛيذ ٌاص  CO2ػال ٜٚتش تٙضٚييه اػيذ ٔيٌشدد.
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CO2

ٔحيظ اػيذي
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O

تشفتاِيه اػيذ

تٙضٚييه اػيذ

دس ٔدتٕغ پتشٚؿيٕي تا تٛخ ٝت ٝؿشايظ ػّٕياتي تىاس سفت ٝدس ٔشحّ ٝاوؼايؾ پاساصاي ّٗ ػال ٜٚتش تِٛيذ تشفتاِيه اػي ذ
خأْ ،مذاس صيادي پؼٕا٘ذ خأذ ٘يض تِٛيذ ٔيؿٛد و ٝحاٚي واتاِيضٚسٞاي وثاِتٍٙٙٔ ،ض  ٚتشْ ٔٛسد اػتفاد ٜدس فشآيٙذ
اوؼايؾٔ ،حلٛالت خا٘ثي ٚاوٙؾ اص لثيُ تٙضٚييه اػيذ  ٚپاساتِٛٛئيه اػيذ ٔ ٚمذاسي اص ٔحل َٛيؼٙي تشفتاِيه اػيذ خاْ
ٔيتاؿذٔ .حتٛاي واتاِيضٚس پؼٕا٘ذ تٛػظ فشآيٙذ اػتخشاج تا آب تاصيافت ؿذ ٚ ٜت ٝساوتٛس اوؼايؾ تشٌـت داد ٔ ٜيؿٛد.
پؼٕا٘ذ خشٚخي اص ٚاحذ تاصي افت واتاِيضٚس و ٝحاٚي وُ تشويثات آِي ٔٛخٛد دس پؼٕا٘ذ اِٚي  ٝاػت دس وٛس ٜػٛصا٘ذٔ ٜيؿٛد تا
اص دػت تشويثات آِي ٔٛخٛد دس آٖ سٞا ٌشد٘ذ.
ػٛصا٘ذٖ تشويثات آِي پؼٕا٘ذ اص ي ه عشف تاػث ٞذس سفتٗ تشويثات تا اسصؽ پؼٕا٘ذ اص لثيُ تٙضٚييه اػيذ  ٚتشفتاِي ه
اػيذ ٔيٌشدد  ٚاص عشف دي ٍش تاػث آِٛدٌي ٔحيظ صي ؼت اص عشيك ا٘تـاس ٌاصٞاي حاكُ اص ػٛصا٘ذٖ تشويثات آِي  ٚدفغ
خاوؼتش ٔ يٌشدد .تٙاتشايٗ تايذ تا آ٘دايي ؤٕ ٝىٗ اػت تٛػظ فشآيٙذٞاي ػاصٌاس تا ٔحيظ صيؼت تاصي افت ؿ٘ٛذ.
ٞذف ٔا دس ايٗ ٔماِ ٝتاصي افت ٔحتٛاي تٙضٚييه اػيذ پؼٕا٘ذ تا اػتفاد ٜاص فشآيٙذ تثّٛس ٔدذد دس آب ٔيتاؿذ .ا٘تخاب
سٚؽ تثّٛس ٔدذد ت ٝػّت حالِيت تاالي تٙضٚييه اػيذ دس آب ٌشْ  ٚحالِيت ا٘ذن ايٗ تشوية دس آب ػشد اػت (خذ.)1 َٚ
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اِثت ٝتايذ تٛخ ٝوشد و ٝتا افضايؾ دٔا حالِيت ػايش تشويثات آِي ٔٛخٛد دس پؼٕا٘ذ اص لثيُ تشفتاِيه اػيذ خاْ ٚ
پاساتِٛٛئيه اػيذ ٘يض دس آب تلٛست ٕ٘ايي افضايؾ ٔيياتذ أا خٛؿثختاٌ٘ ٝؼتش ٜدٔايي آٟ٘ا تا ٔ ٓٞتفاٚت اػت .تٙاتشايٗ تا
ا٘تخاب ٌؼتش ٜدٔايي ٔٙاػة دس فشآيٙذ تثّٛس ٔدذد ٔيتٛاٖ تٙضٚييه اػيذ سا تٌٝ٘ٛ ٝاي وأالً التلادي  ٚػاصٌاس تا ٔحي ظ
صي ؼت تاصيافت ٕ٘ٛد .تٙضٚييه اػيذ تاصي افت ؿذ ٜسا تا تٛخ ٝت ٝواستشدٞاي فشاٚاٖ آٖ ٔيتٛاٖ دس ػايش كٙايغ ٔختّف اػتفادٜ
ٕ٘ٛد.
دس ادأ ٝاتتذا آ٘اِيض وأّي تش سٚي ٕ٘ ٝ٘ٛپؼٕا٘ذ ا٘داْ داد ٚ ٜػپغ پاسأتشٞاي ٔؤثش تش فشآيٙذ تثّٛس ٔدذد تٙضٚييه اػي ذ
دس آب سا ٔٛسد تشسػي لشاس داد ٚ ٜؿشايظ تٟيٞ ٝٙش وذاْ اص ايٗ پاسأتشٞا تؼييٗ ٔيٕ٘ايي ٓ .ػپغ ٔحتٛاي تٙضٚييه اػي ذ
پؼٕا٘ذ سا تحت ؿشاي ظ تٟي ٝٙتثّٛس ٔدذد تاصيافت ٔيوٙيٓ ٔ ٚحلٛالت تذػت آٔذ ٜسا ٔٛسد آ٘اِيض لشاس ٔ يدٞيٓ .دس پاياٖ ٘يض
٘تايح حاكُ اص آصٔايؾٞا ٔٛسد تحث  ٚتشسػي لشاس ٔيٌيش٘ذ.

-2بخش تجربي:
 -9-6مواد شيميايي و معزفها :
ٔٛاد ؿيٕيايي ٔٛسد اػتفاد ٜؿأُ تٙضٚيي ه اػيذ ،تشفتاِيه اػيذ -4 ،وشتٛوؼ ي تٙضآِذٞيذ ،پاسا تِٛٛئيه اػيذ ،اػت٘ٛيتشي ُ
 ٚآب ٔمغش ٌشيذ  ،HPLCاػتيه اػيذ ٌاليؼياَ ،تتشا اتيُ آٔ٘ٛي ،ْٛدي ٔتيُ ػِٛفٛوؼيذ  ٚپتاػيٓ تشٔيذ ٔيتاؿذ وٝ
ٍٕٞي ٔحل َٛؿشوت ٔشن إِٓاٖ ٞؼتٙذ.
 -6-6دستگاهها:
تشاي آ٘اِيض تشويثات آِي پؼٕا٘ذ اص سٚؽ وشٔٚاتٌٛشافي فاص ٔايغ تا ػّٕىشد تاال اػتفادٌ ٜشديذ ] .[14تشاي ايٗ ٔٙظٛس
دػتٍا ٜوشٔٚاتٌٛشافي ٔذَ  Agilent Technologies 1200 seriesػاخت ؿشوت ػا٘تا والسا آٔشيىا اػتفادٌ ٜشديذ .ػتٖٛ
وشٔٚاتٌٛشافي تىاس سفت Waters μ-Bondapak ٝدس اتؼاد  ٔ 300 mm × 3/9 mm × 10 μmيتاؿذ.
تشاي ا٘ذاصٌٜيشي دسكذ خّٛف تٙضٚيي ه اػيذ تاصي افتي اص سٚؽ ٌشٔاػٙدي پٛيؾ تفاضّي ( )DSCاػتفاد ٜؿذ ].[15
دػتٍاٛٔ ٜسد اػتفاد ٜتشاي ايٗ ٔٙظٛس دػتٍا TGA/DSC ٜػاخت ؿشوت  Mettler Toledoوـٛس ػٛئيغ ٔيتاؿذ.
-0-6آناليش نمونه پسماند:
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ٕ٘ ٝ٘ٛپؼٕا٘ذ اسػاِي تٛػظ ٔدتٕغ پتشٚؿيٕي تشاي ؿٙاػايي  ٚا٘ذاصٌٜيشي تشويثات ٔٛخٛد دس پؼٕا٘ذ ٔٛسد آ٘اِيض لشاس
ٌشفت٘ .تايح اِٚي  ٝآ٘اِيض ٘ـاٖ داد و ٕٝ٘ٛ٘ ٝپؼٕا٘ذ حاٚي  63/ 63دسكذ آب 36/ 16 ،دسكذ تشويثات آِي  0/ 21 ٚدسكذ
واتاِيضٚسٞاي وثاِتٍٙٙٔ ،ض  ٚتشْ ٔيتاؿذ .تشاي آ٘اِيض ٔحتٛاي تشويثات آِي پؼٕا٘ذ اص سٚؽ وشٔٚاتٌٛشافي ٔايغ تا ػّٕىشد تاال
اػتفادٌ ٜشديذ و٘ ٝتايح ايٗ آ٘اِيض دس ؿىُ ٘ 1ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت.
3.656

1.928

4.299

2.012

ٕٞاٖعٛس و ٝدس ؿىُ (ٔ )4ـاٞذٔ ٜيؿٛد وشٔٚاتٌٛشاْ ٕ٘ ٝ٘ٛپؼٕا٘ذ داساي چٙذيٗ پيه ٔيتاؿذ .تشاي آ٘اِيض وٕي ٚ
ويفي ٞش وذاْ اص ايٗ پيهٞا ٔحّ َٛاػتا٘ذاسدي اص تشويثات آِي احتٕاِي ٔٛخٛد دس پؼٕا٘ذ تٟي ٝؿذ  ٚاص ٞش وذاْ اص آٖٞا تٝ
كٛست خذاٌا٘ ٝوشٔٚاتٌٛشاْ ٌشفت ٝؿذ .تا ٔماي ؼ ٝوشٔٚاتٌٛشاْ ٕ٘ ٝ٘ٛپؼٕا٘ذ تا وشٔٚاتٌٛشاْ ٞش وذاْ اص تشويثات احتٕاِ ي
اػتا٘ذاسد ،اخضاء آِي ٔٛخٛد دس ٕ٘ ٝ٘ٛپؼٕا٘ذ ت ٝكٛست صيش ؿٙاػايي ٌشديذ٘ذ:
 - 1پي هٞاي ٔـاٞذ ٜؿذ ٜدس حذٚد صٔاٖ تاصداسي يه دليمٔ ٝشتٛط ت ٝفاص ٔتحشن ٔيتاؿذ.
 - 2پيه ٔٛخٛد دس صٔاٖ تاصداسي  1/928دليمٔ ٝشتٛط ت ٝتشوية تشفتاِيه اػيذ ٔيتاؿذ.
 - 3پيه ٔٛخٛد دس صٔاٖ تاصداسي  2/012دليمٔ ٝشتٛط ت ٝتشوية  -4وشتٛوؼي تٙضآِذٞيذ ٔيتاؿذ.
 - 4پيه ٔٛخٛد دس صٔاٖ تاصداسي  3/656دليمٔ ٝشتٛط ت ٝتشوية تٙضٚييه اػيذ ٔيتاؿذ.
 - 5پيه ٔٛخٛد دس صٔاٖ تاصداسي  4/299دليمٔ ٝشتٛط ت ٝتشوية پاسا تِٛٛئيه اػيذ ٔيتاؿذ.
٘تايح آ٘اِيض وٕي ا٘داْ ؿذ ٜتشحؼة وشٔٚاتٌٛشاْٞاي ٕ٘ ٝ٘ٛپؼٕا٘ذ  ٚتشويثات اػتا٘ذاسد دس خذ )2( َٚخالك ٝؿذ ٜاػت.
تاي ذ تٛخ ٝداؿت و ٝتا تٛخ ٝت ٓٞ ٝپٛؿا٘ي پي هٞاي ٔشتٛط ت ٝتشفتاِيه اػيذ -4 ٚوشتٛوؼي تٙضآِذٞيذ دس وشٔٚاتٌٛشاْ ٕ٘ٝ٘ٛ
پؼٕا٘ذ آ٘اِيض ٞش يه اص ايٗ تشويثات تلٛست خذاٌا٘ ٝأىاٖپزيش ٕ٘يتاؿذِ ،زا آ٘اِيض وٕي ايٗ د ٚتشوية تلٛست ٔدٕٛع ٚ
تحت ػٛٙاٖ تشفتاِي ه اػيذ خاْ كٛست ٌشفت.
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اخضاء پؼٕا٘ذ

دسكذ ٚص٘ ي

بنزوييک اسيد
ترفتاليک اسيد خام
پاراتولوئيک اسيد

23/83
11/72
0/61

ٕٞاٖ عٛس و٘ ٝتايح آ٘اِيض ٘ـاٖ ٔيدٞذ پؼٕا٘ذ داساي ٔمذاس ٘ؼثتاً تااليي تٙضٚييه اػيذ ٔيتاؿذ .حضٛس ايٗ ٔيضاٖ
تٙضٚييه اػي ذ دس پؼٕا٘ذ ِض ْٚتاصيافت ايٗ تشوية سا  ٓٞاص ِحاػ التلادي  ٓٞ ٚاص ِحاػ صيؼت ٔحيغي تا تٛخ ٝت ٝواستشدٞاي
ايٗ ٔاد ٜدس كٙايغ ٔختّف وأالً ضشٚسي ٔيػاصد.

 - 3نتايج و بحث:
 -9-0تعيين شزايط بهينه باسيافت محتواي بنشوييک اسيد پسماند با استفاده اس فزآيند تبلور مجدد در آب:
دس ايٗ تخؾ ٔحت ٛاي تٙضٚييه اػي ذ پؼٕا٘ذ تا اػتفاد ٜاص سٚؽ تثّٛس ٔدذد دس آب تاصيافت ٔ يٌشددٟٓٔ .تشيٗ پاسأتشٞاي
ٔؤثش تش ايٗ فشآيٙذ ؿأُ دٔاي ا٘حالَ تٙضٚييه اػيذ ،دٔاي تثّٛس تٙضٚييه اػيذ ٘ ٚؼثت سليكػاصي آب ت ٝپؼٕا٘ذ ٔيتاؿذ.
دس ادأ ٝتأثيش ٞش وذاْ اص ايٗ پاسأتشٞا سا تش سا٘ذٔاٖ تاصيافت تٙضٚييه اػيذ ٔٛسد تشسػي لشاس ٌشفت  ٚؿشايظ تٟيٞ ٝٙش وذاْ اص
ايٗ پاسأتشٞا سا تا تٛخ ٝتٔ ٝؼائُ فٙي  ٚالتلادي تؼييٗ ٌشديذ.
 -6-0بزرسي اثز دماي انحالل بنشوييک اسيد در آب :
تشاي تشسػي اثش دٔاي ا٘حالَ تٙضٚيي ه اػيذ دس آب تش سا٘ذٔاٖ تاصيافتٔ ،مذاس ٔؼيٙي پؼٕا٘ذ دليم اً ٚصٖ ٌشدي ذ ٔ ٚمذاس 10
ٔيّيِيتش آب ت ٝػٛٙاٖ حالَ ت ٝآٖ اضاف ٝؿذ .ػپغ ٔحتٛاي ػُ تش سٚي ٞيتش ٓٞ-صٖ لشاس ٌشفت  ٚدس دٔاٞاي ٔختّف تٝ
ٔذت  30دليم ٝخٛب  ٓٞصد ٜؿذ تا ٔحتٛاي تٙضٚييه اػيذ آٖ ت ٝخٛتي دس آب حُ ؿٛد .دٚغاب تذػت آٔذ ٜتشاي خذاػاص ي
تشويثات آِي ٘أحّ َٛت ٝكٛست داؽ كاف ٌشديذٔ .اد ٜخأذ سٚي واغز كافي تا ٔ 5يّيِيتش آب خٛؽ اضافي ؿؼتـٌ ٛشديذ.
ٔحّ َٛصيش كافي دس دس ٖٚوشيؼتاِيضٚس خٕغ ٌشديذ  ٚتٔ ٝذت  30دليم ٝدس دٔاي ٔحيظ ( )25 °Cدس ؿشايظ ػى ٖٛلشاس
ٌشفت .تّٛسٞاي تٙضٚييه اػيذ تـىيُؿذ ٜتا اػتفاد ٜاص واغز كافي خذا ؿذ ٚ ٜتا ٔ 5يّيِيتش آب يخ ؿؼتـٌ ٛشديذ .تّٛسٞاي
تٙضٚييه اػيذ تـىيُؿذ ٜتٔ ٝذت  3ػاػت دس ٖٚوٛس ٜتا دٔاي  80 °Cلشاس ٌشفت  ٚتؼذ اص خٙه ؿذٖ تّٛسٞا دس خـهوٗ ٚ
ا٘ذاصٌٜيشي ٚصٖ آٟ٘ا ،سا٘ذٔاٖ تاصيافت تٙضٚييه اػيذ ٔحاػثٌ ٝشديذ٘ .تايح ت ٝدػت آٔذ ٜاص آصٔايؾ دس ؿىُ ( )5آٚسد ٜؿذٜ
اػت.
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ٕٞاٖ عٛس و ٝؿىُ (٘ )5ـاٖ ٔيدٞذ تا افضايؾ دٔا سا٘ذٔاٖ تاصيافت تٙضٚييه اػيذ دس ٘تيد ٝافضايؾ حالِيت آٖ افضايؾ
يافت ٝاػت .أا افضايؾ دٔا تاػث افضايؾ حالِيت ػايش تشويثات آِي پؼٕا٘ذ ٘يض ٔ يٌشدد تٙاتشايٗ خّٛف تٙضٚييه اػيذ واٞؾ
ٔيياتذ .اص آ٘دايي و ٝس٘ٚذ افضايؾ سا٘ذٔاٖ تؼياس تيـتش اص س٘ٚذ واٞؾ خّٛف تٙضٚييه اػيذ اػت تٙاتشايٗ دٔاٞاي تاال
اسخحيت داسد .أا تشاي تٟي ٝآب تا دٔاٞاي تاال تايذ اص تدٟيضات تحت فـاس اػتفادٕٛ٘ ٜد تا اص خٛؿي ذٖ آب خٌّٛيشي ؿٛد وٝ
ايٗ خٛد تاػث تاال سفتٗ ٞضيٞٝٙاي ػّٕياتي ٔيٌشدد .تٙاتشايٗ دٔاي ٙٔ 95 °Cاػة تشيٗ دٔا تشاي ا٘حالَ وُ ٔحتٛاي
تٙضٚييه اػيذ پؼٕا٘ذ ا٘تخاب ٔيٌشدد.
 -0-0بزرسي اثز دماي تبلور بنشوييک اسيد در آب :
تشاي تشسػي اثش دٔاي تثّٛس تٙضٚييه اػيذ تش سا٘ذٔاٖ تاصيافتٔ ،مذاس ٔؼيٙي پؼٕا٘ذ دليماً ٚصٖ ٌشديذ ٔ ٚمذاس 10
ٔيّيِيتش آب ت ٝػٛٙاٖ حالَ ت ٝآٖ اضاف ٝؿذ .ػپغ ٔحتٛي ات ػُ تش سٚي ٞيتش ٓٞ-صٖ لشاس ٌشفت  ٚدس دٔاي  95 °Cتٔ ٝذت
 30دليم ٝخٛب ت ٓٞ ٝصد ٜؿذ تا وُ ٔحتٛاي تٙضٚيي ه اػي ذ ت ٝخٛت ي دس آب حُ ؿٛد .دٚغاب تذػت آٔذ ٜت ٝكٛست داؽ
كاف ٌشديذ ٔ ٚحتٛي ات سٚي واغز كافي تا ٔ 5يّيِي تش آب خ ٛؽ اضافي ؿؼتـ ٛداد ٜؿذٔ .حّ َٛصيش كافي دس دسٖٚ
وشيؼتاِيضٚس تٔ ٝذت  30دليم ٝدس دٔاٞاي ٔختّف ت ٝحاِت ػى ٖٛلشاس ٌشفت .تّٛسٞاي تٙضٚييه اػيذ تـىيُؿذ ٜدس دٔاٞاي
ٔختّف تا اػتفاد ٜاص واغز كافي خذا ؿذ ٚ ٜتا ٔ 5يّيِيتش آب يخ ؿؼتـ ٛداد ٜؿذ .تّٛسٞاي تٙضٚييه اػيذ تـىيُؿذ ٜتٝ
ٔذت  3ػاػت دس ٖٚوٛس ٜتا دٔاي  80 °Cلشاس ٌشفت .تؼذ اص خٙه ؿذٖ تّٛسٞاي تٙضٚييه اػيذ دس خـهوٗ  ٚتٛصيٗ آٖ
سا٘ذٔاٖ تاصيافت ٔحاػثٌ ٝشديذ٘ .تايح ت ٝدػت آٔذ ٜدس ؿىُ (٘ )6ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت.
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تا تٛخ ٝت ٝؿىُ (ٔ )6ـاٞذٔ ٜيؿٛد دٔاٞاي تثّٛس پاييٗ ٔٙدش ت ٝافضايؾ سا٘ذٔاٖ تاصيافت تٙضٚييه اػيذ ٔيؿٛد.
دٔاٞاي تثّٛس تاال ٘يض تاػث تّف ؿذٖ ٔمذاسي اص تٙضٚييه اػيذ  ٚدس ٘تيد ٝواٞؾ سا٘ذٔاٖ تاصيافت ٔيؿٛد .تا تٛخ ٝت ٝايٙىٝ
تأٔيٗ دٔاٞاي پاييٗ تش اص ٙٔ 25 °Cدش ت ٝافضايؾ ا٘ذن سا٘ذٔاٖ تاصيافت تٙضٚيي ه اػيذ ؿذ ٚ ٜدس ٔماتُ ٞضيٞٝٙاي ػشٔاي -ٝ
ٌزاسي  ٚػّٕياتي سا خيّي تاال ٔ يتشد تٙاتشايٗ دٔاي تثّٛس  25 °Cتؼٛٙاٖ دٔاي تٟي ٝٙتؼييٗ ٌشدي ذ.
 -2-0بزرسي اثز نسبت رقيق ساسي آب به پسماند :
تشاي تشسػي اثش ايٗ پاسأتش تش سا٘ذٔاٖ تاصيافت تٙضٚييه اػيذٔ ،مذاس ٔؼيٙي پؼٕا٘ذ سا دليماً ٚصٖ ٌشديذ ػپغ ٘ؼثتٞا ي
ٚص٘ي ٔختّفي آب ت ٝآٖ اضاف ٝؿذ .ػپغ ٔحتٛي ات ػُ تش سٚي ٞيتش ٓٞ-صٖ لشاس ٌشفت  ٚدس دٔاي  95 °Cتٔ ٝذت  30دليمٝ
خٛب ت ٓٞ ٝصد ٜؿذ تا ٔحتٛاي تٙضٚيي ه اػيذ ت ٝخٛتي دس آب حُ ؿٛد .دٚغاب تذػت آٔذ ٜت ٝكٛست داؽ كاف ٌشديذ ٚ
ٔحتٛي ات سٚي واغز كافي تا ٔ 5يّيِي تش آب خٛؽ ؿؼتـ ٛداد ٜؿذٔ .حّ َٛصيش كافي دس دس ٖٚوشي ؼتاِيضٚس خٕغ ٌشديذ  ٚتٝ
ٔذت  30دليم ٝدس دٔاي ( 25 °Cدٔاي ٔحي ظ) ت ٝحاِت ػى ٖٛلشاس ٌشفت .تّٛسٞاي تٙضٚييه اػيذ تـىيُؿذ ٜتا اػتفاد ٜاص
واغز كافي خذا ٌشديذ  ٚتا ٔ 5يّيِيتش آب يخ ؿؼتـ ٛداد ٜؿذ .تّٛسٞاي تٙضٚييه اػيذ تـىيُؿذ ٜتٔ ٝذت  3ػاػت دسٖٚ
وٛس ٜتا دٔاي  80 °Cلشاس ٌشفت .تؼذ اص خٙه ؿذٖ تّٛسٞاي تٙضٚييه اػيذ دس خـهوٗ ،سا٘ذٔاٖ تاصيافت تا ا٘ذاصٌٜيشي ٚصٖ
تّٛسٞاي تٙضٚييه اػيذ ٔحاػث ٝؿذ٘ .تايح ت ٝدػت آٔذ ٜاص آصٔايؾ دس ؿىُ ( )7خالك ٝؿذ ٜاػت.
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تا تٛخ ٝت ٝؿىُ (ٔ )7ـاٞذٔ ٜيؿٛد و ٝدس ٘ؼثتٞاي سليك ػاصي وٛچىتش اص  4سا٘ذٔاٖ تاصي افت پاييٗ اػت  ٚدس ٘تيدٝ
تشاي تاصيافت وُ ٔحتٛي تٙضٚييه اػيذ پؼٕا٘ذ دٔاٞاي تاالتشي ٘ياص اػت٘ .ؼثتٞاي سليك ػاصي تاالتش اص ٘ 4يض ،وٙٔ ٝدش تٝ
افضايؾ ا٘ذن سا٘ذٔاٖ تاصيافت تٙضٚييه اػيذ  ٚتضسي ؿذٖ ا٘ذاص ٜتدٟيضات  ٚدس ٘تيد ٝافضايؾ ٔلشف ا٘شطي ٔيٌشدد .تٙاتشايٗ
٘ؼثت سليكػاصي تشاتش تا  4ت ٝػٛٙاٖ ٘ؼثت تٟي ٝٙتؼييٗ ٌشديذ.
 -5-0باسيافت بنشوييک اسيد در شزا يط بهينه فزآيند تبلور مجدد:
دس ايٗ تخؾ ٔحتٛاي تٙضٚييه اػيذ پؼٕا٘ذ حاكُ اص فشآيٙذ تِٛيذ تشفتاِيه اػيذ دس ؿشايظ تٟي ٝٙسٚؽ تثّٛس ٔدذد
تاصيافت ٌشديذ .تشاي ايٗ ٔٙظٛس ٔمذاس ٔـخلي پؼٕا٘ذ خأذ دليم اً ٚصٖ ٌشديذ ٔ ٚمذاس  4تشاتش آب ت ٝػٛٙاٖ حالَ ت ٝآٖ اضافٝ
ؿذ .ػپغ ٔحتٛي ات ػُ تش سٚي ٞيتش ٓٞ-صٖ لشاس ٌشفت  ٚدس دٔاي  95 °Cتٔ ٝذت  30دليم ٝخٛب ت ٓٞ ٝصد ٜؿذ تا وُ
ٔحتٛاي تٙضٚيي ه اػيذ آٖ ت ٝخٛتي دس آب حُ ؿٛد .دٚغاب تذػت آٔذ ٜت ٝكٛست داؽ كاف ٌشديذ ٔ ٚحتٛيات سٚي واغز
كافي تا ٔ 5يّيِيتش آب خٛؽ ؿؼتـ ٛداد ٜؿذٔ .حّ َٛصيش كاف ي خٕغ ؿذ ٜدس وشي ؼتاِيضٚس تٔ ٝذت  30دليم ٝدس دٔاي °C

( 25دٔاي ٔحيظ) لشاس ٌشفت .تّٛسٞاي تٙضٚييه اػيذ تـىيُؿذ ٜػپغ تا اػتفاد ٜاص واغز كافي خذا ٌشديذ  ٚتا ٔ 5يّيِيتش
آب يخ ؿؼتـ ٛداد ٜؿذ .تّٛسٞاي حاكّ ٝتٔ ٝذت  3ػاػت دس ٖٚوٛس ٜتا دٔاي  80 °Cلشاس ٌشفت .تؼذ اص خٙه ؿذٖ تّٛسٞاي
تٙضٚييه اػيذ دس خـهوٗ ،سا٘ذٔاٖ تاصيافت تا ا٘ذاصٌٜيشي ٚصٖ ايٗ تّٛسٞا ٔحاػث ٝؿذ٘ .تايح حاكُ اص آصٔايؾ ٘ـاٖ داد وٝ
ٔحتٛاي تٙضٚييه اػيذ پؼٕا٘ذ سا ٔيتٛاٖ تا اػتفاد ٜاص فشآيٙذ تثّٛس ٔدذد دس ؿشايظ تٟي ٝٙتٌٝ٘ٛ ٝاي وأالً التلادي  ٚػاصٌاس
تا ٔحيظ صيؼت تا سا٘ذٔا٘ي دس حذٚد  85دسكذ تاصي افت ٕ٘ٛد.
 -2-0آناليش بنشوييک اسيد باس يافت شده توسط فزآيند تبلور مجدد :

01

تؼذ اص تاصي افت ٔحتٛاي تٙضٚييه اػيذ پؼٕا٘ذ تا اػتفاد ٜاص فشآيٙذ تثّٛس ٔدذد ٘ٛتت ت ٝآ٘اِيض وٕي  ٚويفي ايٗ تّٛسٞا
ٔيسػذ .تشاي آ٘اِيض ويفي تٙضٚيي ه اػيذ تاصيافتي ٔدذداً اص وشٔٚاتٌٛشافي ٔايغ تا ػّٕىشد تاال اػتفادٌ ٜشديذ (ؿىُ .)8
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ٕٞاٖ عٛس و ٝدس ؿىُ (٘ )8ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت د ٚپيه ؿاخق دس وشٔٚاتٌٛشاْ تٙضٚيي ه اػيذ تاصيافت ؿذٚ ٜخٛد داسد.
پيه ا َٚدس صٔاٖ تاصداسي  3/627دليم ٝتا تٛخ ٝت ٝوشٔٚاتٌٛشاْ تشويثات اػتا٘ذاسد ٔشتٛط ت ٝتٙضٚيي ه اػيذ اػت .پي ه د ْٚدس
صٔاٖ تاصداسي  4/ 291دليمٔ ٝشتٛط ت ٝپاساتِٛٛئيه اػيذ اػت .اص ايٗ ٘تايح ٔيتٛاٖ دسيافت و ٝتٙضٚييه اػيذ تاصيافت ؿذ ٜتا
سٚؽ تثّٛس ٔدذد فمظ داساي ٘اخاِلي پاساتِٛٛئيه اػيذ اػت.
تشاي آ٘اِيض وٕي  ٚتؼييٗ دسكذ خّٛف تٙضٚييه اػيذ تاصيافتي اص سٚؽ ٌشٔاػٙدي پٛيؾ تفاضّي ( )DSCاػتفادٜ
ٌشديذٌ .ؼتش ٜدٔاي رٚب ي ه تشوية ٔؼيٗ تا افضايؾ ٔيضاٖ ٘اخاِلي ٚػيغ تش ٔيؿٛد و ٝايٗ پذيذ ٜسا ٔيتٛاٖ تا ٔؼادِٝ
ٚا٘تٟف ت ٝكٛست تمشيثاً وأُ ؿشح داد (ٔؼادِ.)1 ٝ
معادله ()1

دس ساتغ ٝفٛق

 F ٚ H ،x ،R ،T0 ،ت ٝتشتية دٔاي ٕ٘ ،)K( ٝ٘ٛدٔاي رٚب ٔاد ٜخاِق ( ،)Kثاتت خٟا٘ي ٌاصٞا

( ،)8/314 J/mol.Kوؼش ِٔٛي ٘اخاِلي ،آ٘تاِپي رٚب تشوية ٔٛسد ٘ظش (  ٚ )J/molوؼش رٚبؿذٔ ٜيتاؿذ.
تا تٛخ ٝت ٝدادٜٞاي حاكُ اص ٘احيٌ ٝشٔاٌيش رٚب ٕ٘ٔ ٝ٘ٛيتٛاٖ آ٘تاِپي رٚب ( )Hآٖ سا ٔحاػث ٝوشد .ايٗ ٘احيٌ ٝشٔاٌيش
خٛد ت ٝيه ػشي ٘ٛاحي وٛچهتش تمؼي ٓ ٔيؿٛد٘ .ؼثت ػغح ٞش وذاْ اص ايٗ ٘ٛاحي وٛچه تش ت ٝػغح وُ ٘احيٌ ٝشٔاٌيش دس
ٚالغ وؼش رٚبؿذ )F( ٜسا تٔ ٝا ٔيدٞذ .تا سػٓ دادٜٞاي  Tsدس ٔماتُ  1/Fخظ ساػت ي تا ؿية  ٚ –RT02x/Hػشم اص ٔثذأ
 T0ت ٝدػت ٔيآيذ أا دس ػُٕ ايٗ ٕ٘ٛداس ت٘ ٝذست تلٛست خغي دس ٔيآيذ .تشاي خغي وشدٖ ٕ٘ٛداس اص ػيؼتٓ ٘شْافضاسي
٘ Stare Systemلة ؿذ ٜدس دػتٍا TGA/DSC ٜاػتفادٔ ٜيؿٛد .تؼذ اص خغي ػاصي ٕ٘ٛداس ،وؼش ِٔٛي ٘اخاِل ي (ٚ )x
دٔاي رٚب ( ٕٝ٘ٛ٘ )T0ت ٝتشتية اص سٚي ؿية  ٚػشم اص ٔثذأ خظ ت ٝدػت ٔيآيٙذ٘ .تايح آ٘اِيض دسكذ خّٛف تٙضٚييه اػي ذ
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تش اػاع پيه رٚب دس ٕ٘ٛداس ؿىُ ( )9خالك ٝؿذ ٜاػت .تا تٛخ ٝت ٝايٗ ٘تايح دسكذ خّٛف تٙضٚييه اػيذ تشاتش تا 97/789
دسكذ ت ٝدػت آٔذ.

Purity 97.879%
Impurity 2.121%
T Fusion 117.59 °C
T Fusion 10% 87.90 °C
T Fusion Pure 122.37 °C
Heating Rate 5.30 °C/min

1/F Plot

 - 4نتيجهگيري:
تا تٛخ ٝت٘ ٝتايح حاكُ اص آصٔايؾ ٔـاٞذٌ ٜشديذ ؤ ٝحت ٛاي تٙضٚييه اػيذ پؼٕا٘ذ حاكُ اص فشآيٙذ تِٛيذ تشفتاِي ه
اػيذ سا ٔيتٛاٖ تا اػتفاد ٜاص سٚؽ تثّٛس ٔدذد تٙضٚييه اػيذ دس آب ت ٝكٛست وأالً التلادي  ٚػاصٌاس تا ٔحيظ صيؼت تا
سا٘ذٔاٖ  ٚ %85دسخ ٝخّٛف  %97/79تاصي افت ٕ٘ٛد .تا تٛخ ٝت ٝدسكذ خّٛف تاالي تٙضٚيي ه اػيذ تاصيافت ؿذ ،ٜاص ايٗ تشوي ة
ٔيتٛاٖ ت ٝػٛٙاٖ ٔاد ٜاِٚي ٝتشاي تِٛيذ حذٚاػظٞاي سٍ٘يٍٝ٘ ،داس٘ذٜٞا ،حـشٜوؾٞا ،داسٞٚا٘ ،شْوٙٙذٜٞا  ... ٚدس كٙايغ
ٔختّف اػتفادٕٛ٘ ٜد.
عشح پي ـٟٙادي ٔا تشاي تاصيافت ٔحتٛاي تٙضٚييه اػي ذ پؼٕا٘ذ تا اػتفاد ٜاص فشآيٙذ تثّٛس ٔدذد دس آب دس ؿىُ ()10
٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت .تش اػاع ايٗ عشح پؼٕا٘ذ خأذ  ٚآب سا ت٘ ٝؼثت  1تٚ 4 ٝاسد تا٘ه ا٘حالَ وشد ٚ ٜدس دٔاي  95 °Cتٝ
ٔذت  30دليم ٝخٛب ٔخّٛط ٔ يوٙيٓ تا وُ ٔحتٛاي تٙضٚيي ه اػيذ پؼٕا٘ذ دس آب حُ ؿٛد .ػپغ ٔحّ َٛدٚغاب خشٚخي اص
تا٘ه ا٘حالَ دس ٕٞاٖ دٔاي  95 °Cكاف ٔيٌشدد تا د ٚفاص ٔحّ ٚ َٛخأذ اص ٕٞذيٍش خذا ؿ٘ٛذٔ .اد ٜخأذ تاليٕا٘ذ ٜتش س ٚي
فيّتش سا وٕٞ ٝاٖ تشفتاِيه اػي ذ خاْ ٔيتاؿذ سا تا آب  95 °Cؿؼتـ ٛداد ٜتا ٔحتٛاي تٙضٚييه اػيذ آٖ ؿؼت ٝؿٛد .ايٗ
ٔاد ٜخأذ سا ٔيتٛاٖ تٙٔ ٝظٛس تاصيافت تٚ ٝاحذ خاِق ػاصي تشفتاِي ه اػيذ خاْ تشٌـت داد.
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ٔحّ َٛصيش فيّتش و ٝحاٚي تٙضٚيي ه اػيذ ٔيتاؿذ سا ٚاسد تا٘ه تثّٛس ٔيوٙٙذ .دس ايٗ تا٘ه ٔحّ َٛسا تا دٔاي 25 °C
خٙه وشد ٚ ٜتٔ ٝذت  30دليم ٝت ٝحاِت ػى ٖٛلشاس ٔ يدٙٞذ تا حذاوثش ٔحتٛاي تٙضٚييه اػيذ آٖ ٔتثّٛس ٌشدد .ػپغ
ٔحّ َٛدٚغاب خشٚخي اص تا٘ه تثّٛس سا تٙٔ ٝظٛس خذاػاصي تّٛسٞاي تٙضٚييه اػيذ فيّتش ٔيوٙٙذٔ .حّ َٛصيش كافي سا ٔ يتٛاٖ
دس ا َٚفشآيٙذ ٔدذداً ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس داد.
تاصيافت ٔحتٛاي تٙضٚييه اػيذ پؼٕا٘ذ تا اػتفاد ٜاص فشآيٙذ اػتخشاج تا آب داساي چٙذيٗ دػتاٚسد ٔٔ ٟٓيتاؿذ و ٝاص آٖ
خّٕٔ ٝيتٛاٖ تٛٔ ٝاسد صيش اؿاسٕٛ٘ ٜد:
 -1اػتفاد ٜاص تٙضٚييه اػيذ تاصي افت ؿذ ٜدس كٙاي غ ٔختّف تا تٛخ ٝت ٝواستشدٞاي فشاٚاٖ ايٗ تشوية.
 -2تاصي افت ٔحت ٛاي تشفتاِيه اػيذ پؼٕا٘ذ  ٚدس ٘تيد ٝافضايؾ ٔيضاٖ تِٛيذ تشفتاِيه اػي ذ
 -2خٌّٛيشي اص ػٛصا٘ذٖ تشويثات آِي اسصؿٕٙذ پؼٕا٘ذ ٘ظيش تٙضٚييه اػيذ  ٚتشفتاِيه اػيذ
 -3حُ ٔـىالت صي ؼت ٔحيغي ٘اؿي اص ػٛصا٘ذٖ تشويثات آِي  ٚا٘تماَ فّضات ػٍٙيٗ تٔ ٝحيظ صي ؼت
ٞ -4ضيٞٝٙاي ػشٔايٌٝزاسي  ٚػّٕياتي ا٘ذن عشح پيـٟٙادي
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