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  الخالصة

 ) ،aminophenylsulphone-4) مع (Salicylaldehydeة من تكاثف (قیتضمن ھذا البحث تحضیر قاعدة شف مشت

) و طیف C.H.N) والتحلیل الدقیق للعناصر(FT-IR(الحمراءقاعدة شف المحضرة بمطیافیة األشعة تحت  صوتم تشخی

 ول على البولیمرصانیة للحث)، ثم حملت القاعدة المحضرة على الرغوة الیوریNMR-H1اطیسي(نغالرنین النووي الم

 ً  ص الراتنج المحضر بمطیافیة األشعة تحت الحمراء، ودرست كفاءة تحمیل ھذا الراتنج تجاهیشخت الكالبي، وتم أیضا

 )ppm 100محالیل العناصر بتركیز ( )، كما حضرتBatch Methodقة الوجبة (یالعناصر المختلفة بإتباع طر اتأیون

  ) ، حیث أظھر الراتنج الكالبي المحضر أعلى كفاءة تحمیل ألیوني النیكل والرصاص. Pb+2,Ni+2,Cu+2Cd,2+لألیونات (

   قواعد شف، الرغوة الیوریثانیة، تحمیل قواعد شف على الرغوة الیوریثانیة. :تاحیةفالكلمات الم
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Abstract 

This study includes the preparation of new Schiff base by using the reaction of (O-Hydroxy 

benzaldehyde) (Salicylaldeheyde) with (4-amino phenyl sulphone). The characterization of 

this base is carried out by infrared (IR) spectroscopy, proton nuclear magnetic resonance (1H-

NMR) and elemental analysis. The prepared base was loaded on urethane foam to prepare 

chelating polymer which was characterized by infrared (IR) spectroscopy. The loading 

efficiency of this resin was investigated by Batch Method. Moreover, element solutions were 

prepared in a concentration of (100 ppm) for the ions (Cd2+, Cu2+, Ni2+, and Pb2+). The 

prepared chelating polymer showed a good efficiency towards the studied ions and it was 

maxima for nickel and lead ions. 

Key Words: Schiff Bases, Urethane Foam, Loading Schiff Bases On The Urethane Foam 

  

  المقدمة

العامة  ةغیصال اولھ )1(ھاتفي جزیئا )-N=CH-زومیثین (قواعد شف ھي مركبات تتمیز بوجود مجموعة اآل

)C=NR//R/(R(2)=Aryl, .Alkyl group//R/R,R یل المائیة، بینما ة غیر مستقرة في المحالتیوتكون قواعد شف األلیفا

عوامل منھا نوع  معقداتھا على عدة ، كما تعتمد أستقراریة)3(نتیجة الرزونانس تیة أكثر أستقراراً وماتكون القواعد األر

ً  )4(التناسق فكلما زاد عدد مواقع التناسق زادت أستقراریة المعقد  يأحاد دسلوك لیكن منھا سلك وفي ھذا المجال نجد أن بعضا

 كیتوناتاأللدیھایدات أو ال أحیانا أخرى. وتحضر قواعد شف من تفاعل )8(لباومتعدد المخ )7(ثيوثال )6(يئانثو )5(المخلب

 )(Ruaa10)قام ( فمثالً  ،)9(سبةنااتیة في المذیبات الممروألاتیة األولیة أو الیفاأل تاأللیفاتیة أو األروماتیة) مع األمینا(

ً مشتقة من تكاثف السلسلد شفبتحضیر قاعدة  ، إذ  بولیمرات حاویة على قواعد شف یھاید مع البنزیدین، وحضرت ایضا

2Co+ الفلزات ( اتأیون بولیمرات كالبیة حاویة على قواعد شف ودرست إمكانیة أنتقائھا بعض رضیتح )(Dina11)تمكن (
+2,Ni 2+,Cr 2+,Pb 2+,Cu2+,Cd على الرغوة قاعدة شف ثم حملت  رحضیت) وعلى ھذا األساس جرى في ھذا البحث

  . المخففة ر من محالیلھاصنیة وجرت دراستھا من حیث قدرتھا على سحب وتحمیل مختلف أیونات العنااالیورث
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  الجزء العملي

  جھزة المستخدمةاال

باستخدم أقراص  FT-IR Infrared --spectrophotometer , Shimadzu 8400مطیافیة األشعة تحت الحمراء 

KBr 1وبمدى-)cm4000– 400اف الرنین النووي المغناطیسي ی)، مطHNMR1  وعنباستخدم جھاز من  -H1

NMRUltra Shield 3000MHz.Bruker 2003 نصھار نوع، جھاز قیاس درجة األGallenkamp MFB-600  

Melting point Apparatus 6200من نوع  ي، االمتصاص الذري اللھب Varian AA  لتقدیر العناصر ویستخدم

،جھاز التحلیل الدقیق للعناصر من نوع  Hannaاألستیلین والھواء ، جھاز قیاس الدالة الحامضیة من نوع الجھاز لھب من 

Euro Vector EA 30000A Italy 440_2، جھاز الھزاز الكھربائي من نوع Grantss.  

  

  تحضیر قاعدة شف

،  2.44gول، و (نالمیثا) من 25ml) في (amino phenyl sulphone-4) من األمین (2.48g ، 0.01molاذیب (

0.02mol) من األلدیھاید (salicylaldehyde) 15) فيml0.02ول وأضیف (ان) من المیثgمن بارا تلوین _حامض ( 

) ، رشح مزیج التفاعل ومن ثم ترك المزیج لیبرد 6hr، وأجریت عملیة التصعید اإلرجاعي لمدة ( السلفونیك كعامل مساعد

 فر، رشح وجفف بواسطة فرن التجفیف، وتم إعادة بلورتھ بالكلوروفورم وكانت درجةصكون راسب ذو لون برتقالي متو

، وسجل لھ طیف األشعة  %85) والنسبة المئویة لناتج التفاعل 3.91g) ،أما وزن الناتج (C°(264-262ھار لھ صناال

   ).C.H.Nاصر (.لعن) والتحلیل الدقیق لNMR-H1) وطیف الرنین النووي المغناطیسي (IR-FTتحت الحمراء (

  

  
  

) من متعدد 4g) من المركب المحضر مع (1gتحضیر الرغوة الیوریثانیة الحاویة على المركب المحضر بإضافة ( مت

 Diphenylmethaneاألستر متعدد الكحول وتم مزجھما جیدا بوجود الماء كعامل نافخ، وبعدھا تم أضافة ال 

diisocyanate  )MDI) 6) بواقعgدید حتى تتكون الرغوة الیوریثانیة، بعد ذلك تم غسل الرغوة الناتجة ش) مع الخلط ال

    . یوریثانیةلرض اكتمال تصلب الرغوة اغ) لمدة ساعتین لC0100وضعت الرغوة في الفرن بدرجة ( ثم الالأیونيبالماء 
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  تحضیر المحالیل القیاسیة ألیونات العناصر

). ثم 500mlنترات الفلز في أقل كمیة ممكنة من الماء وأُكمل الحجم الى ( ضرت المحالیل القیاسیة بإذابة وزن معین منحُ 

، وقد  ) لكل أیون وفي دوال حامضیة مختلفةppm 100حجوم معینة من محالیل ھذه األیونات لتعطي تركیز ( خففت

ضیة للمحالیل المحضرة وقد ضبطت الدالة الحام )12(أستعمل الماء الخالي من األیونات في كل عملیات التحضیر التحلیلیة

  ري) لكل منھما. موال1األمونیوم بتركیز ( یدومحلول ھیدروكس ستعمال محلول حامض النتریكإب

  

  ة لكفاءة الراتنجات الكالبیةیلیالقیاسات التحل

وھي أحدى الطرق المستخدمة في القیاسات التحلیلیة لمعرفة كفاءة  )(Bfttch method13)أستخدمت طریقة الوجبة (

تنج الكالبي لسحب األیونات الفلزیة بتأثیر دالة حامضیة معینة وزمن محدد في حساب سعة تحمیل كل راتنج إذ تم رج الرا

)0.1g) من الراتنج الجاف مع (10ml) 100) من المحلول المائي ألیون العصر بتركیز ppm عند مدى الدالة الحامضیة (

 رنصعلى على الدالة الحامضیة الحرجة التي یبدأ عندھا أیون العد اال) ویعتمد الح6- 2أیون، والتي تراوحت ما بین ( لكل

 ) بأستعمال ھزاز24h-0.5hبالترسیب على ھیئة ھیدروكسید. أجریت عملیة المعاملة لفترات زمنیة تراوحت بین (

افیة ر في الراشح بواسطة مطینص) ثم رشحت المحالیل وعین تركیز العC°25عند درجة حرارة المختبر ( يكھربائ

   یونات المتبقیة بعد المعاملة.رض تقدیر تركیز االغاالمتصاص بعد قیاس منحنى المعایرة لكل أیون ل

  

  النتائج والمناقشة

  تشخیص قاعدة شف المحضرة

صھا من خالل خیشت) وكما تم FT-IRصھار وطیف األشعة تحت الحمراء (نعن طریق تعیین درجة االیص ختشتم ال

   )NMR-H1) والرنین النووي المغناطیسي (C.H.N( الدقیق للعناصر تحلیلال

  

  )IRة تحت الحمراء (عطیاف األشأ

) كما موضحة  cm –400 (4000-1سجلت في ھذه الدراسة أطیاف األشعة تحت الحمراء للمركب المحضر ضمن المدى 

) cm3400 -3300 (-1  ةقطالمتناظرة وغیر المتناظرة في من - 2NHي األمین األولي تذ تبین اختفاء حزمإ) 1في الشكل (

 H-C) واختفاء حزمة cm-1685 (1710-1ة قلأللدیھاید األورماتي في منط C=Oوكذلك اختفاء حزمة الكاربونیل 

ً  اختفاء الحزمتین األخیرتین دلیالً  عدتُ ، إذ 2720cm-1لدیھایدیة متوسطة الشدة في المنطقة األ على تفاعل مجموعة  قویا

 ) ، كذلك ظھور حزمة عندC=Nرة (ص) تعود لآلcm(1616-1ور حزمة مط قویة عند الموقع ا تبین ظھم،ك)14(األلدیھاید
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ن ا) وقد كC=Cصرة (عود الى اآلت) 1564) وظھرت حزمة عند الموقع (H-Oصرة (عود لآلت) cm (3369-1الموقع 

 ً    )16,15(ت الألدبی ظھور جمیع الحزم مطابقا

  

  المحضرة أطیاف الرنین النووي المغناطیسي لقاعدة شف

شخیص حزمة منفردة لتلمركب شف المحضر إذ أظھرت نتائج ا NMR-H1أجریت تحالیل الرنین النووي المغناطیسي 

)singlet) 2.5) عند الموقعppm والتي تعود الى بروتون المذیب (DMSO) ولوحظ ظھور حزمة منفردة ،singlet (

) في الموقع multiplatعددة (ت)، وتظھر حزمة مO2H() تعود الى بروتونات الرطوبة 3.34ppmعند الموقع ( أیضاً 

)6.97ppm) والتي تعود الى بروتونات (a) وان بروتونات ،(c) تظھر بحزمة متعددة (multiplat في الموقع (

7.57ppm)) بینما تظھر بروتونات ،(b,d) بحزمة متعددة (multiplat) 7.68) في الموقعppm ولوحظ أیضا ظھور ،(

 singlet))، كما تبین ظھور حزمة منفردة (8.04ppm) عند الموقع (e) تعود الى بروتونات (multiplatحزمة متعددة (

) singlet)، وقد ظھرت حزمة منفردة (N=CHزومیثین (ي تعود الى بروتون مجموعة اآللت) وا8.95ppmعند الموقع (

 ً ) یوضح طیف الرنین 2)، والشكل (12.37ppm) عند الموقع (OHتعود الى بروتون مجموعة الھیدروكسیل ( ایضا

  ) لقاعدة شف المحضرة.NMR-H1النووي المغناطیسي (

  

  التحلیل الدقیق للعناصر

ائج العملیة وھي كما تمقاربة للن ) للمركب المحضر وكانت النتائج المحسوبة نظریاً C.H.Nر (اصأجري التحلیل الدقیق للعن

  . )1مبین في الجدول (

  

  ر) للمركب المحضC.H.Nالتحلیل الدقیق للعناصر () 1الجدول (

  المركب المحضر
  

  التحلیل الدقیق للعناصر

(C.H.N) 

C% H% N% S% 

 

 7.682 6.350 4.679 69.306  القیمة النظریة

 7.125 6.805 4.738 68.869  القیمة العملیة
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   كب شف المحضررملء ارماألشعة تحت الح طیفیوضح  )1(الشكل

  

  
   رحضلما ب شفركسي لماطیالمغن يونونین اللریوضح طیف ا )2(شكللا
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   ة الحاویة على قاعدة شفیانثتشخیص الرغوة الیوری

حزمة  ص ممیزة في أطیاف األشعة تحت الحمراء ومن أھمھامتصاأظھرت الرغوة البولي یورثانیة المحملة بالكاشف حزم أ

رة الیوریثانیة، وأظھرت صفي اآل C=Oυ)وعة الكاربونیل () عائدة لتردد مط مجمm1708) c-1704-1صاص عند تام

داللة على  N=C=Oیزوسیانیت ) عائدة لتردد مط مجموعة األ m2277) c-2240-1صاص متوسطة الشدة عند تحزمة ام

زومیثین اآل ) عائدة لمجموعةm1602)c-1وجود كمیة ضئیلة من المادة غیر المتفاعلة،كما أظھرت حزمة عند الموقع 

)C=N) وأظھرت مجموعة الھیدروكسیل ،(OH ً(3359-1حزمة في الموقع  ) أیضاcm3() والمبینة في الشكل (  

  

  
  رحضج الكالبي المنتللراء راشعة تحت الحمف االطی )3(الشكل 

  

  يبالقیاسات التحلیلیة لدراسة كفاءة البولیمر الكال

  )17(یھالمؤثرة عیة تجاه العناصر والعوامل البدراسة إنتقائیة البولیمرات الكال

تقائیة الراتنجات ن، إذ إن ا جات الكالبیة واحدة من أھم التطبیقات في الكیمیاء التحلیلیةنإن دراسة الكفاءة التحلیلیة للرات

ً ر محدده بوجود عناصر أخرى یكون مصلعنا على أساس اختالف المجامیع الفعالة الموجودة في الراتنج وحسب طبیعة  بنیا

 ، وھنالك الكثیر من ل مختلف األیونات المراد اقتناصھافصل يدي إلى استعمال الراتنج كراتنج أنتقائؤوھذا ی،  الذرة الواھبة

  -4درجة الحرارة  - 3الدالھ الحامضیة  - 2زمن المعاملة  - 1: ھانثر على ارتباط ھذه األیونات بالراتنج ومؤالعوامل التي ت

،وھنالك عدة تقنیات تستخدم في دراسة الكفاءة التحلیلیة للراتنجات الكالبیة  شحنة األیون - 5حجم األیون المرتبط بالراتنج 
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 ، طرائق القیاسات اللونیة ، طرائق التسحیح التقلیدیة ، طرائق التوصیل الكھربائي للمحالیل (( طرائق المطیافیة الذریة مثالً 

)Colorimetryأن أفضل ھذه التقنیات المستخدمة لھذا الغرض المرئیة)) غیر  _ ) ، طرائق قیاسات األشعة فوق البنفسجیة

 ، وھنالك دراسات كثیرة أوضحت أن الكواشف في صاص الذري وھي ما تم أستخدامھ في ھذه الدراسةتھي مطیافیة االم

یتھا مقابل زیادة كبیرة في الحساسیة نحو األیونات المختلفة المدروسة عندما تكون ئض من انتقاعالمحالیل المائیة تفقد ب

   .)18(، أي عندما تكون مسندة إلى راتنجات بولیمریة  ب البولیمرات الكالبیةیتراك

] تجاه عدد من األیونات التي تمت دراستھا C.P.Aاستخدمت طریقة الوجبة في دراسة الكفاءة التحلیلیة للبولیمر [.

في ھذه المحالیل بتقنیة مطیافیة  )، وتم تعین تركیز األیوناتCr2+,Pb2+,Cu2+,Co2+,Cd2+Ni,3+وتشمل ھذه األیونات (

) من البولیمر 0.1g) مع (100ppm) من محلول األیون المدروس ذي التركیز (10mlبعد رج ( ياالمتصاص الذري اللھب

) استجابة كبیرة تجاه البولیمر في حین أظھرت بقیة Cd2+Cu ,+2, Ni+2Pb,2+، وقد أبدت األیونات ( ساعة 24ولمدة 

ً Cr2+Co ,3+األیونات (    ) بالتفصیل.Cd2+, Cu2+, Ni2+Pb,2+لذلك درست األیونات ( ) استجابة واطئة جدا

  
   الكالبي ة في السعة القصوى لتحمیل البولیمرعامل: تأثیر زمن الماوالً 

 اصر المدروسةلعنخالص أیونات اتتمت دراسة تأثیر زمن المعاملة على كفاءة تحمیل البولیمر الكالبي المحضر في اس

Ni2+Pb ,+2 ,انھ بزیادة زمن المعاملة لمحالیل األیونات المدروسة تزداد سعة التحمیل للبولیمر ، وإن األیونات ( إذ لوحظ
+2Cd ,2+Cu (ت)9صل حالة االتزان بعد مرور ً ) ساعة 24حتى بلوغ ( ویصبح مقدار زیادة سعة تحمیل قلیالً  ) ساعة تقریبا

) تأثیر زمن المعاملة على سعة تحمیل البولیمر المحضر لألیونات 7و ( )6) و (5) و (4من المعاملة، وتبین األشكال (

)+2,Cd2+, Cu2+,Ni2+Pb.في الدوال الحامضیة المدروسة (   

  

  
  ) من البولیمر كدالة للزمن فيg 0.1) المسحوبة من قبل (2Cd+) ألیونات (ppmیون (المل) : عدد أجزاء ب4الشكل (

  حامضیة مختلفةدوال 
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  ) من البولیمر كدالة للزمن فيg 0.1) المسحوبة من قبل (2Cu+) أیونات ( ppm) : عدد أجزاء بالملیون (5الشكل (

  دوال حامضیة مختلفة

  

  

  ) من البولیمر كدالة للزمن في دوالg 0.1ن قبل () المسحوبة م2Ni+) أیونات (ppmیون (المل) : عدد أجزاء ب6الشكل (

  ضیة مختلفة محا
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  ) من البولیمر كدالة للزمن فيg 0.1) المسحوبة من قبل (2Pb+) أیونات (ppm) : عدد أجزاء بالملیون (7الشكل (

   دوال حامضیة مختلفة

  

  الكالبي التحلیلیة للبولیمرثانیا: تأثیر الدالة الحامضیة على الكفاءة 

، فقد لوحظ  أظھرت الدراسة أن الدالة الحامضیة ذات تأثیر كبیر في سعة التحمیل الراتنج لجمیع األیونات المدروسة

عامة أن أعلى سعة تحمیل للراتنج لھذه األیونات تكون عند أعلى دالة حامضیة مستعملة في دراسة كل أیون في كل  ةصورب

  األزمنة.
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  ) : یبین تأثیر الدالة الحامضیة على سعة التحمیل للبولیمر ألیون الكادمیوم في أزمان معاملة مختلفة8الشكل (

  

  

  لفة.: یبین تأثیر الدالة الحامضیة على سعة التحمیل للبولیمر ألیون النحاس في أزمان معاملة مخت )9(الشكل 
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  مختلفة ةالتحمیل للبولیمر ألیون النیكل في أزمان معامل ةعلى سع ةالحامضی ةثیر الدالأین تیب) : 10الشكل (

  

  

  عاملة مختلقةالتحمیل للبولیمر ألیون الرصاص في أزمان مسعة ) : یبین تأثیر الدالة الحامضیة على 11الشكل (
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