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Abstract
Scaling formation in industrial or domestic installations is an
important economic and technical problem. In this study, the
percentage of calcium carbonate deposition in the solution based
on ASTM D1141 at different LSIs was investigated by using the
chemical method. It was revealed that at LSI values greater than
1.8, the probability of CaCO3 deposition is considerably increased.
Therefore, at LSI = 2.2 the effect of concentration of different
green-scaling inhibitors including homopolymers, copolymers and
terpolymers on the CaCO3 deposition process was investigated by
chemical analysis method and the optimal concentration of scaling
inhibitors was determined. For the inhibitors of polyacrylic acid
homopolymer (PAA), poly maleic acid homopolymer (PMA), poly
acrylic acid: 2-acrylamido-2- methylpropane sulfonic acid
copolymer (AA/AMPS) and poly acrylic acid:2-acrylamido-2methylpropane sulfonic acid: t-butyl acrylamide terpolymer
(AA/AMPS/TBAA), the optimal inhibitory concentration was
obtained at 5, 5, 2 and 2 ppm concentration, respectively by the
chemical method of bulk analysis.
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چكیده
تشکیل رسوب در تأسیسات صنعتی یا خانگی ی ک مش کل مه اقتص ادی و فن ی اس .
در این مطالعه ،درصد رسوب کلسی کربنات در محلول مبتنی بر استاندارد ASTM D1141
در مقادیر مختلف ش اخ اش باال گنگلی ر ) (LSIب ا روش ش یمیایی بررس ی ش د نت ایج
نشان داد ک ه اتتم ال تش کیل رس وب در LSIه ای بزرگت ر ا  ۱/8ب هط ور چش مگیری
اف زایش م ییاب د ا هم ین رو در  LSIبراب ر ب ا  ۲/۲اث ر غلظ  .با دارن دهه ای مختل ف
رسوبی سبز ا جمله هموبسپارها ،کوبسپار و تربسپار روی رسوبگذاری  CaCO3با استفاده
ا روش ار یابی شیمیایی تودۀ سیال بررس ی و غلظ  .بهین ه تعی ین ش د غلظ  .بهین ۀ
با دارن دهه ای ض د رس وب ب ا اس تفاده ا روش ش یمیایی ت ودۀ س یال ب هترتی ب ب رای
با دارندههای هموبسپار پلیاکریلیک اسید ،)PAA)۱پلیمالئیک اسید ، (PMA)۲کوبسپار پلی
(اکریلیک اسید-کو -۲-اکریل آمیدو -۲-متیل پروپ ان س ولفونیک اس ید) (AA/AMPS) 3و
تربسپار پلی (اکریلیک اسید -۲-اکریل آمیدو -۲-متیل پروپ ان س ولفونیک اس ید -ترش یو
بوتی ل اکری ل آمی د)  )AA/AMPS/TBAA( 5ب هترتی ب در غلظ .ه ای  ۲ ،5 ،5و ۲ ppm
به دس .آمد

تاریخ دریاف۱011/1۱/۲2 :.
تاریخ پذیرش۱011/15/۱1 :
شماره صفحات 11 :تا 12

کلیدواژهها:
رسوب،
کلسی کربنات،
تودۀ سیال،
با دارندۀ رسوبی
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 .1مقدمه

در رابطۀ باگ مشخصۀ  5 TDSبیانگر کل جام د محل ول در آب اس .

پدیدۀ رسوبگذاری در فرایندهای صنعتی باعث مشکالت اقتصادی و

که در این تحقیق با توجه به طراتی محلول شامل مجموال یونهای

فنی بسیاری میشود انسداد کامل یا جزئی لولهها ،شیرها و فیلتره ا

کلسی  ،بیکربنات و بیکربنات اس.

ا جمله این مشکالت اس .که منجر به کاهش ن ر جری ان ،انتق ال

طب ق رابط ۀ ( )۱اگ ر  LSIمثب  .باش د آب ا کلس ی کربن ات

ترارت و ه چنین نش تی لول ه ه ا م یش ود [ ]۱کلس ی کربن ات

فو اشباال اس .و رسوب تشکیل میشود و اگر  LSIمنفی باش د آب

رایجترین نوال رسوب اس .که در شکلهای متفاوتی مانند مکعبی ب ا

تمایل دارد کلسی کربنات را تل کند و بدین ترتیب ،رسوبگ ذاری

نام کلسی ،۱ .سو نی شکل با ن ام آراگونی  ۲ .و ش شض لعی ب ا ن ام

اتفا نمیافتد یکی ا مؤثرترین روشها برای جل وگیری ا تش کیل

واتری 3 .تشکیل میشود[۲و ]۱روش تودۀ سیال یک روش شیمیایی

رسوب ،افزودن با دارنده های شیمیایی به آبه ایی اس  .ک ه ت وان

رایج و همگن برای تهیۀ یک محلول ف و اش باال و ار ی ابی رس وب

رسوب گذاری دارند با دارندۀ رسوبی یک مادۀ ش یمیایی اس  .ک ه

کلسی کربنات اس .که در آن رسوبگذاری در تودۀ محل ول اتف ا

میتواند تشکیل رسوب کلسی کربنات را کاهش دهد ی ا ب ه ت أخیر

میافتد و رسوبها در ته ظرف آ مایش تهنشین میش وند محقق ان

اندا د[3و ]۱برای محاسبۀ درصد با دارندگی با دارن دهه ا ا رابط ۀ

مختلف رابطۀ ریاضی بین دیاکس ید ک ربن ،ب یکربن ات کلس ی و
کربنات کلسی را ،برای تعیین شاخ
که شاخ

( )۷

استفاده میشود.

فو اشباعی .مطالعه کردهاند

اشباال گنگلیر  )LSI) 0برای بی ان ای ن ارتب اه ب هص ورت

()۷

-

رابطۀ( )۱تعریف میشود [:]۱
در رابطۀ ( ،)۷مشخصۀ  m1غلظ .اولی ۀ کلس ی  m2 ،غلظ  .نه ایی
()۱

-

کلسی در تض ور با دارن ده و  m0غلظ  .نه ایی کلس ی در غی اب
با دارنده اس ]0[.در تال .کلی ،عملکرد با دارندگی با دارن دهه ا

در رابطۀ ( pH ،)۱و  pHsبهترتیب  pHواقعی آب و  pHمحلول اشباال
ا کلسی کربنات اس .که ا روابط ( )۲تا ( )1تساب میشود[:]۱
)-

()۲

تح .تأثیر عوامل مختلفی اس .که ساختار ش یمیایی و گ روهه ای
عاملی یکی ا مه ترین این عوامل اس .نتیجۀ یک تحقی ق علم ی
نشان میدهد که با دارنده های دارای گروهه ای ع املی کربوکس یل

(

عملکرد با دارندگی بهتری نسب .به سایر با دارندهه ا دارن د[ ]5ا
طرفی اگرچه گروههای کربوکسیلیک اس ید ریخ .شناس ی بل ور را

]-

()3

[

تغییر میدهند و رشد بلور را کند میکنند اما وجود آنها بهتنه ایی
ممکن اس .پراکندگی کمی را نشان دهد و بر عم لک رد با دارن ده

()0

)

()5

]-

(

-

تأثیر بگذارد .وجود گروههای اتر و اسید سولفونیک بهدلیل خاص ی.
آبدوس .بودن آنها باعث افزایش خاصی .پراکندگی با دارن دهه ا

[

میشود بنابراین استفاده ا کوبسپارها یا تربسپارها بهعنوان با دارنده
که دارای گروههای عاملی مختلف هستند ،درصد با دارندگی باگتری

( )1

را در مقابل تشکیل رسوب نشان میدهد[]1
با پیشرف .شیمی سبز ،استفاده ا با دارندههای بس پاری ک ه دارای
1. Calcite
2. Aragonite
3. Vaterite
4. Langelier Saturation Index
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5. Total Dissolved Solid

ویژگیهای مفید مانند ک هزینهبودن و سا گاری ب ا مح یط یس .

محققان دیگر اتتماگً وجود ندارد عالوه ب راین ،مثب .ب ودن مق دار

و همک اران[ ]۷درص د با دارن دگی

 LSIنمیتواند به تنهایی معیاری برای ل زوم تش کیل رس وب باش د

رو به اف زایش اس  ]1[.ژان

چنانکه برخی ا محققان تشکیل رس وب را در مق ادیر ت دود ۲/5

رس وب کلس ی فس فونات را برتس ب غلظ .ه ای متف اوت ا

ای ن

با دارن دهه ای هوموبس پار  ،PAAکوبس پار  AA/AMPSو تربس پار

برای این مشخصه گزارش ک ردهان د[ ]۱یک ی ا اه داف مه

 ۱ AA/AMPS/HPAدر سامانهه ای خن ککنن دۀ آب ب ا اس تفاده ا

تحقیق ،تعیین دقیق مقداری ا  LSIاس .که در آن رس وبگ ذاری

روش تودۀ سیال بررسی کردند و نشان دادند که درصد با دارن دگی

کلسی کربنات برای محلول استاندارد  ASTM D1141اتفا میافتد

بهترتیب برای هموبسپار و تربسپار ،کمترین و بیشترین مقدار را دارد

س پ  ،ا ای ن مق دار  LSIب رای طرات ی محل ولی دارای قابلی .

و برای کوبسپار بین ای ن دو مق دار اس  .امج د و همک اران[ ]5ب ا

رسوبگذاری ،در بررسی عملکرد با دارندهه ای دوس .دار مح یط

مطالعه بر روی هومو و کوبسپارهای مختل ف در محل ول آب ی ب رای

یس ،.استفاده شد عالوه بر این ،رسوبگذاری کلس ی کربن ات در

رسوبهای کلسی کربن ات و گ  ۲نش ان دادن د ک ه ب ا ج ایگزینی

تض ور با دارن دهه ای س بز  AA/AMPS ،PAA ،PMAو

گ روهه ای کربوکس یل ب ا گ روهه ای آمی دی و پی رول عم لک رد

 AA/AMPS/TBAAبررسی و مقایسه قرار میشود

مدیحی و عارفینیا – صص96-96 :.

( )–SO3Hو کربوکسی آمی د ) (-CONHهس تند ب هدلی ل برخ ی ا

با دارندههای بسپار ی ،تکرارپذیری این نتایج در شرایط مختلف برای

بررسی عملکرد بازدارندههای بسپاری ضد رسوب با استفاده از...

گروههای عاملی مانند کربوکس یلیک اس ید ( ،)–COOHس ولفونات

با توجه به اهمی  .محل ول و اج زای ش رک.کنن ده ب ر عم لک رد

با دارندگی کاهش می یابد کاروالو و همکاران[ ]8در تحقیقات خ ود
ا برخی کوبسپارهای یونی برای جلوگیری ا رسوب س ولفات ب اری

 .۲روش کار

استفاده کردند و نشان دادندکه درصد با دارندگی بسپارهای ت اوی

برای ار یابی فرایند رسوبگذاری کلسی کربنات ،محلوله ای م ورد

گروهه ای ع املی کربوکس یلیک اس ید ،س ولفونات و آکری ل آمی د

استفاده در این آ مایش (محل وله ای نمون ه) ،ب ا مق دار LSIه ای

( )–CONH2نسب .به آنهایی که فق ط ت اوی گ روهه ای ع املی

متفاوت و بر اساس استاندارد  ASTM D1141که معادل با 1/۲ gr/L

کربوکسیلیک اسید و آکریل آمید هستند ،درصد با دارندگی باگتری

بیکربناتسدی ) (NaHCO3و  ۱/۱1 gr/Lکلریدکلس ی ) (CaCl2و

در برابر جلوگیری ا رسوب سولفات باری دارند این رفتار می توان د

نسب .یون بیکربنات و کلسی موجود در این استاندارد که براب ر ب ا

به اثر ه افزایی گروههای کربوکسیلیک اس ید م رتبط باش د ک ه ب ا

 1/۲3اس  ،.تهی ه ش دند ب رای جل وگیری ا تش کیل رس وب،

و

با دارنده های  AA/AMPS ،PAA ،PMAو  AA/AMPS/TBAAک ه

یونهای ب اری و آکری ل آمی د پیون د تش کیل م یدهن د یان

همکاران[ ]2نیز در تحقیقات خود ا یک تربسپار دوس.دار مح یط

دارای و ن مولکولی تقریباً یکسان و بهط ور متوس ط ت دود

gr/mol

یس .برای جلوگیری ا رسوب  CaCO3استفاده و مش اهده کردن د

 ۲511هستند ،به نمونه افزوده شدند ه چنین برای تعی ین درص د

که تربسپار نسب .به کوبس پار و هوموبس پار عم لک رد با دارن دگی

با دارن دگی ب ا اس تفاده ا روش ت ودۀ س یال ،ا دیس دی ات یلن

بهتری دارد در تحقیق قبلی ،اث ر با دارن دهه ای مختل ف بس پاری

دیآم ینتت را اس تیک اس ید  ،(EDTA) 3اری وکرومب ال ت ی  0و

ب ا اس تفاده ا روش الکتروش یمیایی ،بررس ی و ب ا روش ش یمیایی

آمونیومکلراید  5استفاده ش د در ای ن پ ژوهش ب یکربن اتس دی و

با استفاده ا

افزایش  pHمحلول مقایسه شد[.]1

کلریدکلسی ا شرک .مر

آلمان EDTA ،ا شرک .شارلو فرانس ه،

اگرچه تحقیقات مختلفی در مینۀ استفاده ا روش ش یمیایی ب رای

اریوکرومبال تی و آمونیومکلراید ا شرک .مجللی و با دارن دهه ا ا

ار یابی عملکرد با دارندههای ضد رسوب انجام شده اس .اما یک ی

شرک .فالیزان تصفیه ،تهیه شدند که مشخصات شیمیایی آنه ا در

ا مشکالت این تحقیقات ،استفادهنکردن ا یک محلول اس تاندارد و

جدول ( )۱ارائه شده اس.

طرات ی س امانۀ رس وبی ب ا اس تفاده ا مشخص ۀ مه

 LSIاس .

1. Acrylic Acid/2-Acrylamido-2-Methypropanesulfonic Acid/2-Hyd
roxypropylacrylate Terpolymer
2. Gypsum

3. Di-Sodium Ethylenediaminetetraacetic Acid
4. Eriochrome Black T
5. Ammonium Chloride
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جدول  .1ساختار شیمیایی بازدارندهها.
Table 1. Chemical structure of inhibitors.

Solid Content %

Inhibitor Polymeric

Structure

50

poly maleic acid

30

poly acrylic acid

43

poly acrylic acid: 2acrylamido-2methylpropane sulfonic
acid

44

poly acrylic acid:2acrylamido-2methylpropane sulfonic
acid: t-butyl acrylamide

برای اندا هگیری غلظ .کاتیون کلسی ب ا اس تفاده ا روش ار ی ابی
تودۀ س یال ،ا تیتراس یون ب ر اس اس اس تاندارد

NACE TM0374

فرمول های مربوه به تیتراسیون ،مقدار یون کلسی محلول در نمونه
تساب شد

استفاده شد[ ]۱1بدین منظور ،بعد ا  ۲0ساع .ک ه س امانه پای دار
شد ،تج مشخصی ا تودۀ محلول درون ظ رف آ م ایش ب ا پیپ .

 .۳نتایج و بحثها

خارج و درون ارلن ریخته شد البته باید س عی ش ود ک ه پیپ  .ب ه

 1-۳اثر غلظت یون کلسیم بر رسوبگذاری کلسیم کربنات

مکانهای تشکیل رسوب مثل سطح محلول ،بدنه و کف ظرف تماس

برای بررسی اثر غلظ .یون کلسی ا مشخصههای مختلفی استفاده

به نمونۀ درون ارلن ،دو تا س ه قط رۀ شناس اگر

میشود که ضریب  LSIیکی ا مه ترین این مشخصههاس .و مقدار

pH

آن طبق رابطۀ ( )۱تعریف میشود در این تحقیق اث ر غلظ  .ی ون

شناس اگر ب ه

کلسی در LSIهای مختلف و در با ۀ  ۱/۲تا  ۲/0روی رسوبگ ذاری

قرمز شد در انتها با استفاده ا محلول  EDTAبا غلظ 1/1۱ .موگر

کلس ی کربن ات در دم ای  ۲5درج ۀ سلس وس pH ،براب ر ب ا ،8/۲

نداشته باشد سپ

اریوکرومبال تی و یک میلیلیتر بافر آمونیومکلراید برای تنظ ی
محلول در مقدار ۱1اضافه شد ،که سبب تغیی ر رن
تا رسیدن به رن
16

آب ی محل ول تیت ر ش د در پای ان ب ا اس تفاده ا

بر اساس نس ب .اس تاندارد  ASTM D1141و بع د ا  ۲0س اع .ا

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستويکم ـ شماره صد و بيست ()1041

مقدار درصد تهنشینی در این نمودار با استفاده ا رابطۀ ( )8تس اب

شد ،بر اساس  pHاشباال ) (pHsکلسی کربنات تعریف م یش ود ک ه

شده اس.

بهلحاظ نظری  pHsبرای محلول های مختل ف مق داری اس  .ک ه ا
کلسی کربنات اشباال میشود اگر  pHمحلول بیشتر ا  pHsباشد،

()8

-

LSIمثب .اس .و رسوبگذاری کلسی کربنات ممکن اس .ر دهد
ولی در  LSIبیشتر ا  ۲/5که معادل ض ریب اش باال کلس ی .اس .

در رابطۀ ( Cai2+ )8غلظ .یون کلس ی اولی ه و  Caf2+غلظ  .ی ون

اتتمال تشکیل رسوب بسیار قوی اس ]۱[.نتایج بهدس .آم ده در

کلسی بعد ا  ۲0ساع .ا مان غوطهوری اس]۱۱[ .

شکل ( )۱نشان می دهد ک ه اتتم ال تش کیل رس وب در LSIه ای

نتایج شکل ( )۱نشان میدهد ک ه در مح دودۀ  LSIه ای ب ین ۱/۲

بیشتر ا  ۱/8افزایش مییابد با توجه به اینکه این مق ادیر تقریب ی

تا ت دود  ۱/8ب ا اف زایش مق دار  ،LSIدرص د ت هنش ینی ب همق دار

اس .و برای هر سامانهای ممکن اس .متفاوت باشد در اینجا ضریب

کمی افزایش مییابد اما در LSIهای بزرگتر ا  ۱/8درصد تهنشینی

اشباال کلسی ۱/8 .اس .البته تاکنون تحقیقی در رابطه ب ا بررس ی

بهطور ناگهانی افزایش می یابد و بعد ا آن ت ا  LSIبراب ر  ۲/0تقریب اً

اثر  LSIروی درصد تهنشینی کلسی کربنات در منابع علمی گزارش

ثاب .میماند بنابراین ،م یت وان نتیج ه گرف  .ک ه در مق

دار LSI

مدیحی و عارفینیا – صص96-96 :.

شکل ( )۱ارائه شده اس.

ذکر این نکته مناسب اس .که مشخصۀ  LSIکه در رابط ۀ ( )۱ارائ ه

بررسی عملکرد بازدارندههای بسپاری ضد رسوب با استفاده از...

مان غوطهوری بررسی شد و درصد ت هنش ینی کلس ی کربن ات در

انتخاب شده اس.

نشده اس.

تدوداً برابر  ۱/8ش روال رس وبگ ذاری کلس ی کربن ات در ش رایط

شکل  .1تغییرات درصد تهنشینی رسوب کلسیم کربنات بر حسب شاخص اشباع النگلیر برای محلول برحسب
استاندارد  ASTM D1141در  pHبرابر با  ،۸/۲بعد از  ۲۲ساعت زمان غوطهوری و دمای  ۲۲درجه سلسیوس.
Figure 1. Variation of the precipitation percentage of calcium carbonate scaling with LSI for the solution
prepared according to ASTM D1141 at pH= 8 .2 and 25 °C, after 24 h immersion.
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مدیحی و عارفینیا – صص96-96:.

بررسی عملکرد بازدارندههای بسپاری ضد رسوب با استفاده از...

 ۲-۳اثر غلظت هموبسپارهای پلیمالئیـ

و پلـیاکریلیـ

عاملی کربوکسیل در ساختار شیمیایی  PMAنسب .ب ه ی ک گ روه

اسید بر رسوبگذاری

کربوکسیل در ساختار شیمیایی  PAAاتتماگً سبب با دارندگی بهتر

برای ار یابی اثر غلظ .با دارنده های هموبسپاری :پلیمالئیک اس ید

این با دارنده شده اس.

( )PMAو پلیاکریلی ک اس ید ( ،)PAAمحل ولی ب ا  LSIبراب ر ۲/۲

ک اهش رس وب کلس ی کربن ات در ای ن روش ،ب ا س ا وکار اث ر

(با توجه به نتایج قسم .قبل که تهنشینی کلس ی کربن ات در ای ن

۱

کیلی.سا ی بیان میشود در این سا وکار ،گروهه ای کربوکس یل
2+

ASTM

موجود در با دارنده های  PMAو  PAAبا یون  Caتشکیل همتاف.

 D1141در دم ای  ۲5درج ۀ سلس وس و  pHبراب ر ب ا  8/۲و در

می دهند و ا این رو باعث کاهش فو اشباعی .این یون م یش وند

غلظ .ه ای  ۱1 ،5 ،۲و  ۲1ppmا با دارن دهه ا تهی ه ش د بع د ا

با افزایش غلظ .با دارنده ت ا غلظ  .بهین ه (ک ه در اینج ا 5 ppm

 ۲0ساع .ا مان غوطه وری درصد با دارندگی ب ا تیتراس یون و ب ا

اس ).کیلی .ها بیشتر میشود و بدین ترتیب درصد با دارندگی نیز

شرایط اتفا میافتد) و بر اساس نسب .محل ول اس تاندارد

استفاده ا رابطۀ ( )۷تساب شدکه نتایج در شکل ( )۲آمده اس.

افزایش می یابد پ

شکل ( )۲نشان می دهد که با افزایش غلظ .با دارندهه ای  PMAو

تبدیل میشود و دیگر یون کلسیمی در محلول وج ود ن دارد ت ا ب ا

 PAAا  ۲تا  ،5 ppmدرصد با دارندگی برای هر دو با دارنده افزایش

گ روهه ای ع املی پیون د تش کیل ده د بن ابراین اف زایش غلظ .

تا غلظ .

با دارنده ،منجر به لختهشدن یا تجمع با دارنده بهوسیلۀ اث ر قطب ی

 ۲1 ppmدرصد با دارندگی کاهش مییابد بنابراین ،میتوان نتیج ه

گ روهه ای عم لک ردی و در نهای  .ک اهش درص د با دارن دگی

گرف .که غلظ ،5 ppm .غلظ  .بهین ۀ با دارن دگی اس  .درص د

میشود[ ]5،۱۲ه چنین برای اثبات این فرضیه و محاسبه و مقایسۀ

با دارندگی ب رای ه ر دو هموبس پار  PMAو  PAAدر ای ن غلظ ،.

غلظ .یونهای کلسی و گروههای کربوکسلیک در محلول ،نی ا ب ه

بهترتیب  5۱و  3۷درصد اس .البته در تم ام غلظ .ه ا ،با دارن دۀ

تجهیزات پیشرفتهای اس .که میتوان د پیش نهاد خ وبی ب رای ک ار

 PMAدرص د با دارن دگی ب اگتری نس ب .ب ه  PAAدارد بن ابراین

بعدی باشد

مییابد و در غلظ 5 ppm .بیشترین مقدار را دارد سپ

ا مقدار بهینه تمام یون های کلسی به کیلی.

میتوان گف .که اتتم اگً با دارن دۀ بهت ری اس  .وج ود دو گ روه

شکل  .۲اثر غلظت بازدارندههای هموبسپاری پلی اکریلیک اسید و پلی مالئیک اسید بر درصد بازدارندگی برای محلول
با شاخص اشباع النگلیر برابر  pH ،۲/۲برابر  ۸/۲و دمای  ۲۲درجۀ سلسوس.

1

Figure 2. Effect of PAA and PMA homopolymeric inhibitors concentration on the inhibition
efficiency in solution with LSI = 2.2, pH = 8.2 and 25 °C.
1. Chelating Effect
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برای بررسی اثر غلظ .کوبسپار پلی (اکریلیک اسید-ک و -۲-اکری ل

س اختار ش یمیایی دو با دارن

آمیدو -۲-متیل پروپان سولفونیک اس ید) ) (AA/AMPSو تربس پار

شامل گروه های کربوکسیل ،آمید و س ولفونیک اس ید اس  .ل ذا ب ا

پلی (اکریلیک اسید-۲ -اکریل آمیدو -۲-متی ل پروپ ان س ولفونیک

سا وکار اثر کیلی.سا ی م انع ا تش کیل رس وب م یش وند ای ن

اسید -ترشیو بوتیل اکریل آمید) ) ،(AA/AMPS/TBAAمحل ولی ب ا

گروههای فعال میتوانند در محلول ،با ی ون کلس ی تش کیل پیون د

 LSIبرابر  ۲/۲و بر اساس نسب .محل ول اس

تاندارد ASTM D1141

دۀ  AA/AMPSو AA/AMPS/TBAA

دهند و رو ی سطح رسوب جذب شوند و در نتیجه باعث کاهش فو

در دمای  ۲5درجۀ سلسوس pH ،برابر  8/۲و در غلظ.های ،5 ،۲ ،۱

اشباعی .یونهای کلسی شوند[ ]۱۲ه چنین گ روه س ولفونیک در

مان غوطه وری درصد با دارن دگی ب ا توج ه ب ه رابط ۀ ( )۷و روش

ساختار کوبسپار و تربسپار بهعل .ویژگی آبدوستی ،باع ث اف زایش

سنجش شیمیایی تودۀ سیال تس اب ش د ک ه نت ایج در ش کل ()3

تاللی .با دارندۀ بسپار ی و پایداری ذرات رسوب در محلول میشود

ارائه شده اس.

و پراکندگی خوبی را ایجاد میکن د .وج ود گ روه آمی د نی ز باع ث

شکل ( )3نشان میده د ک ه ب رای ه ر دو با دارن ده  AA/AMPSو

میشود که ا رشد رسوب کاسته شود عل .این امر خاص ی .نس بتاً

 AA/AMPS/TBAAدرصد با دارن دگی ب ا اف زایش غلظ  .ا  ۱ت ا

باگی الکترونگاتیوی آن اس .که با یونهای کلسی واکنش میدهد

 ۲ ppmافزایش مییابد و در غلظ ۲ ppm .به بیشترین مقدار ممکن

عالوه بر آن گروه آمید با هر دو گروه کربوکسیلیک و سولفونیک اث ر

میرسد و بعد ا آن ک میشود بنابراین باگترین درصد با دارن دگی

ه افزایی ایجاد میکند و باعث افزایش عملکرد این گروههای عاملی

که بع د ا  ۲0س اع .م ان غوط هوری ب رای ه ر دو با دارن ده در

میشود[]1،۱3

مدیحی و عارفینیا – صص96-96 :.

 AA/AMPS/TBAAبر رسوبگذاری

بهینه اس.

بررسی عملکرد بازدارندههای بسپاری ضد رسوب با استفاده از...

 ۳-۳اثـــر غلظـــت کوبســـپار  AA/AMPSتربســـپار

غلظ ۲ ppm .به دس .آمده اس .نشان میدهدک ه  ۲ ppmغلظ .

شکل  .۳اثر غلظت بازدارندههای ضدرسوب پلی (اکریلیک اسید-کو -۲-اکریل آمیدو -۲-متیل پروپان سولفونیک اسید) و پلی
(اکریلیک اسید-۲ -اکریل آمیدو-۲-متیل پروپان سولفونیک اسید -ترشیو بوتیل اکریل آمید) بر درصد بازدارندگی
برای محلول با شاخص اشباع النگلیر  pH ،۲/۲برابر  ۸/۲و دمای  ۲۲درجۀ سلسوس.
Figure 3. Effect of AA/AMPS and AA/AMPS/TBAA inhibitors concentration on the inhibition
efficiency in solution with LSI = 2.2, pH = 8.2 and 25 °C.
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مدیحی و عارفینیا – صص96-96 :.

بررسی عملکرد بازدارندههای بسپاری ضد رسوب با استفاده از...

در غلظ  ۲ ppm .درص د با دارن دگی ب رای با دارن دۀ کوبس پار و

انعطافپذیری با دارنده در محلول ک م یش ود و در نتیج ه درص د
دارندگی نیز کاهش مییابد[.]1

تربسپار بهترتیب  52و  55درصد اس .که نسب .به مق ادیر درص د

با

با دارندگی گفتهشده در قسم .قبل برای هر دو هموبسپار  PMAو

شکل ( )0طرت واره ای را ا تش کیل همتاف  .ب ین ی ون کلس ی و

 ، PAAمقادیر بیشتری اس  .البت ه ب رای ای ن دوبا دارن ده ،مق دار

گروههای عاملی با دارندۀ بس پاری  AA/AMPS/TBAAب ر اس اس

غلظ .بهینه نیز کمتر ا مقدار آن برای هموبسپارها ) (5 ppmاس.

کارهای قبلی[ ]1نشان میدهد.

عل .این امر را میتوان به وجود گروههای عاملی مختلف در ساختار
کوبس پار و تربس پار نس ب .داد اگرچ ه گ روهه ای کربوکس یلیک،

 .4نتیجهگیری

ریخ.شناسی بلور را تغییر میدهند و رشد آن را ک م یکنن د ام ا

با استفاده ا روش شیمیایی تودۀ س یال مش خ

به تنهایی ممکن اس .پراکندگی کمی را نشان دهند و بر عم لک رد

کلسی کربنات در محل ول اس تاندارد  ASTM D1141در LSIه ای

با دانده تأثیر بگذارند ا طرفی گ روه ع املی س ولفونیک اس ید ک ه

بیشتر ا  ۱/2تشکیل میشود و امک ان تش کیل رس وب در مق ادیر

دارای ضریب تفکیکپذیری اسیدی ۱باگتری نسب .به کربوکسیلیک

کمت ر وج ود ن دارد ا ای ن محل ول ب رای بررس ی اث ر غلظ  .ب ر

اسید اس .در آب کامالً محلول اس .بنابراین استفاده ا کوبس پارها

با دارندگی رسوبی با دارندههای بسپاری دوس  .دار مح یط یس .

یا تربسپارها بهعنوان با دارنده که دارای گ روهه ای ع املی مختل ف

بررسی شد نتایج نشان داد که درصد با دارندگی با استفاده ا روش

هستند ،درصد با دارندگی باگتری را در مقابل تشکیل رسوب نش ان

(غلظ .بهین ه)

میدهند ه چنین اگرچه اف زایش تع داد گ روهه ای ع املی نق ش

ار یابی شیمیایی تودۀ سیال ،تا یک غلظ .مشخ
افزایش و سپ

ش د ک ه رس وب

کاهش می یابد که دلیل آن اف زایش ک یلی .ه ا و

بسزایی در افزایش درصد با دارن دگی دارد ام ا بای د ب ه ای ن نکت ه

سپ

توجه کرد که ب ا اف زایش ط ول نجی رۀ بس پاری انح اللپ ذیری و

محلول برای تشکیل کیلی .اس.

کاهش کیلی .در محیط بهعل .فقدان یون کلسی ک افی در

شکل  .۲طرحوارۀ سازوکار بازدارندگی تربسپار پلی (اکریلیک اسید -۲ -اکریل آمیدو -۲-متیل پروپان سولفونیک اسید -ترشیو بوتیل
اکریل آمید) روی رسوب کلسیم کربنات[.]6

1

Figure 4. Schematic of the inhibition mechanism of poly acrylic acid:2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid: t-butyl acrylamide
terpolymer on the calcium carbonate precipitation [6].

1. Acid Dissociation Constant
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،PAA ،PMA : بهینه ب رای چه ار با دارن دۀ بس پاری ش امل.غلظ
 و۲ ،5 ،5  ب هترتی ب براب ر،AA/AMPS/TBAA  وAA/AMPS
 ه چنین عملکرد با دارندگی بهتر کوبسپار و تربسپار. اس۲ ppm
 ب هدلی ل تن وال گ روهه ایPAA  وPMA  به همو بس پارهای.نسب
، که شامل گ روهه ای کربوکس یل-عاملی در ساختار شیمیایی آنها
 به تنها گ روه کربوکس یلیک. نسب-آمید و اسید سولفونیک هستند
.اسید در ساختار هموبسپارهاس
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