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مطالعه ترموديناميک و همدماهاي جذب سطحي کادميم ()ІІ
بر روي نانو ذرههاي روي اکسيد
عباس حميدي* ،+الهه خزاعلي ،فريدون خضعلي
اميديه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه ،گروه شيمي

چكيده :وجود فلزهاي سنگين و سمي مانند کادميم در منبعهاي آبي از مشکلهاي مهم زيست محيطي است در اين پژوهش
نانو ذرههاي روي اکسيد با استفاده از روش سل ـ ژل تهيه شد و با استفاده از فناوريهاي SEM ،XRD
مورد ارزيابي قرار گرفت .همچنين تأثير عاملهاي فرايند جذب مانند غلظت اوليه يون و دما بررسي شد که نتيجهها
نشان داد که با افزايش غلظت و دما به ترتيب جذب افزايش و کاهش مييابد .بررسي ترموديناميکي جذب سطحي
يون کادميم ) (IIتوسط نانو ذرههاي روي اکسيد در دماهاي متفاوت صورت گرفت که پارامترهاي ترموديناميکي
جذب سطحي يون کادميم ) (IIتوسط روي اکسيد نشان داد که فرايند جذب به صورت خود به خودي ،گرماده و
برگشت پذير رخ داده است و اطالعات به دست آمده از همدماهاي جذب ،برتري مدل فرندليچ را نسبت به ساير
مدلها نشان داد.
واژههاي كليدي :نانو ذرههاي روي اکسيد  ،کادميم ) ،(IIترموديناميک ،همدماي جذب.
KEYWORDS: Zinc oxide nanoparticle; Cadmium(II); Isotherm of adsorption; Thermodynamics.

مقدمه

حذف فلزهای سنگين از پسابها ،موضوع بسيار مهمي در زمينه
آلودگيهای آبي است .فلزهای سنگيني مانند کروم ،جيوه ،مس،
کادميم و منگنز جز فلزهای بسيار سمي شناخته شدهاند .کادميم
مانند ساير فلزهای سنگين ميتواند از طريق پسابهای صنعتي
وارد آب شده و بر سالمتي انسان تأثير گذار باشد ] .[1کادميم
ميتواند باعث صدمههای جدی به کليهها و استخوانها شود ].[2
فناوریهای گوناگوني برای کاهش غلظت فلزهای سنگين مانند
کادميم وجود دارد که ميتوان به همرسوبي شيميايي ،پديده اسمز
معکوس ،تبخير ،تعويض يوني و جذب اشاره کرد .استفاده از
فناوری جذب ،يکي از روشهای مؤثر و کاربردی است ].[3
نانو ساختارهای روی اکسيد به دليل داشتن گاف انرژی پهن
*عهده دار مکاتبات

کوتاه پژوهشي

( 3/33ميليولت) و انرژی برانگيختکي زياد ( 06ميلي ولت)
همواره مورد توجه هستند .همچنين دمای ذوب باال سبب مقاومت
گرمايي شديد اين ماده شده است ] .[4به علت ويژگيهای
نيم رسانايي نانو ساختارهای روی اکسيد ،در حوزههای گسترده
کاتاليزگری ،الکترونيک و اپتوالکتريک کاربرد دارد ] .[5ويژگيهای
فيزيکي و شيميايي نانو ساختارهای اکسيد روی به آرايش و
چيدمان نانو ساختار بستگي دارد .مطالعاتي بر روی شکلهای
نانو ساختارهای روی اکسيد انجام شده است .روشهای رشد
نانوساختارهای روی اکسيد (اليه نشاني بخار شيميايي ،تبخير گرمايي و ) ...
نياز به دما ی به نسبت ز ي اد و فرا ي ندها ی پ ي چ ي ده دارند
اما با روش شيميايي ،نانو ساختارهای روی اکسيد در دمای پايين
+E-mail: abashamidi.s@gmail.com
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شکل 9ـ شمايي از فرايند سل ـ ژل برای توليد نانو مواد.

تهيه شدهاند ] .[0 ،3همچنين روشهای گوناگوني برای تهيه
نانو بلورهای روی اکسيد وجود دارد که در اين ميان ،روش سل ـ ژل
متداولترين روش شيميايي برای توليد مواد نانومتری است .در اين فرايند
يک شبکه غير آلي به صورت يک سوسپانسيون کلوئيدی (سل)
تهيه شده و سرانجام طي فرايند تشکيل ژل ،فاز مايع از آن خارج ميشود.
ماده آغازين اين روش فلزهای دارای ليگاندهای فعال و يا
ذرههای کلوئيدی اکسيدی پخش شده در محيط آب و يا اسيد
رقيق ميباشد .با کنترل فرايند تبديل سل به ژل ميتوان اندازه و
شکل ذرهها را کنترل کرد و سرانجام با کلسيناسيون ژل ،ميتوان
اکسيد ماده مورد نظر را توليد کرد.
دو روش اصلي برای تهيه ژل در دمای اتاق وجود دارد.
يکي از اين روشها استفاده از ذرههای کلوئيدی ترکيب مورد نظر ميباشد
که به طور پايداری تشکيل سل داده است و طي فرايند تغيير
غلظت و يا  pHمحيط به صورت شبکه ای ژل مانند به دست ميآيد.
روش ديگر استفاده از آلکوکسيدهای فلزی حل شده در محيط
الکل است که در گام اول سل به دست آمده طي فرايند هيدروليز،
که سبب جانشيني گروههای  OHبه جای گروههای  ORميشود،
بهصورت ژل رسوب ميکند ] .[8شکل  1شمايي از فرايند
سل ـ ژل را برای توليد نانو مواد نشان ميدهد.
هدف از اجرای اين پژوهش بررسي امکان حذف يون کادميم
دو ظرفيتي از محلول آبي توسط روی اکسيد به عنوان يک
نانو جاذب ميباشد.
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بخش تجربي
تهيه جاذب

برای تهيه نانو ذرههای روی اکسيد ابتدا مقدار  4/9گرم
از روی استات دو آبه در  156ميلي ليتر 2ـ پروپانول حل شده و به مدت
زمان  36دقيقه بر روی همزن مغناطيسي قرار داده شد .سپس
به محلول شيری رنگ به دست آمده  8ميلي ليتر مونو اتانول آمين
به صورت قطره قطره افزوده شد .سل به دست آمده به مدت
 2ساعت در دمای  06درجه سلسيوس روی همزن مغناطيسي
قرار گرفت .در همين زمان مقداری آب مقطر را به صورت قطره قطره
به سل افزوده شد تا محلول شروع به رسوب دادن کرد .رسوب
با استفاده از کاغذ صافي از محلول جدا شد و چندين بار با آب مقطر
شسته شد و در پايان برای خشک کرن به مدت  24ساعت درون
آون با دمای  166درجه سلسيوس قرار گرفت.
مطالعه جذب

برای ساخت محلولهای آبي دارای يون دو ظرفيتي کادميم،
از کادميم نيترات شرکت مرک آلمان استفاده شد .برای آمادهسازی
محلول جذب شونده ،غلظت مشخصي از نمک اين عنصر در آب مقطر
حل شد و با توجه به غلظت مشخص اين نمک ،ميزان عنصر
سنگين اوليه در محلول تعيين شد .بايد توجه کرد که برای بررسي
ميزان فرايند جذب توسط ماده جاذب ،غلظتهای اوليه گوناگوني
از يون فلزی به ترتيب برابر با  8 ،0 ،4و  16ميلي گرم در ليتر
کوتاه پژوهشي
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نتيجهها و بحث
مطالعههاي فازي بر روي نانو ذرههاي روي اکسيد
9588

شدت )(cps
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شکل  2پرتو  XRDاز نانو ذرههای روی اکسيد تهيه شده به روش
سل ـ ژل را نشان ميدهد که با استفاده از معادلهی دبای ـ شرر و
نتيجههای به دست آمده از طيف  XRDميتوان اندازه بلورها را
محاسبه نمود.
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شکل 2ـ پرتو  XRDاز نانو ذرههای روی اکسيد تهيه شده به روش
سل ـ ژل پس از گذشت  7روز.

در معادله ( λ ،)1طول موج دستگاه که در اينجا
 1.54056 ˚Aميباشد B .عرض پيک در نيمه ارتفاع θ ،زاويه
پراش براگ و  Dاندازه ذرههای توليد شده است .محاسبههای
انجام شده با استفاده از معادلهی دبای ـ شرر نشان داد که اندازه
نانو ذرههای روی اکسيد سنتز شده به روش سل ـ ژل در حدود
 19 nmميباشد.
مطالعههاي مورفولوژي سطحي بر روي نانو ذرههاي روي اکسيد

شکل  3تصوير به دست آمده از پودر نانو ذرههای اکسيد روی
سنتز شده بعد از گذشت 3روز با استفاده از دستگاه ميکروسکوپ
الکتروني روبشي را نشان ميدهد که اندازه ذرهها در حدود
 44/5 nmتا  51/2nmميباشد.
شکل 4ـ تصوير  SEMاز نانو ذرههای روی اکسيد تهيه شده به روش
سل ـ ژل پس از گذشت  7روز.

در نظر گرفته شد .برای بررسي پديده جذب 166 ،ميليليتر از محلول
با غلظتهای اوليه مشخص شده با مقدار  6.2گرم از نانو ذرههای
روی اکسيد در شرايط معين با هم مخلوط شدند .عمليات مخلوط شدن
در يک بشر شيشه ای و بر روی يک همزن در دمای  25سلسيوس
و  pH=5با دور ثابت  366دور بر دقيقه صورت گرفت .برای اندازهگيری
ميزان غلظت کادميم باقيمانده در محلول ،در زمانهای مشخص
 06 ،36 ،26 ،16 ،5و  126دقيقه ،محلول خارج شده و پس از
سانتريفوژ کردن و عبور از کاغذ صافي غلظت کادميم اندازهگيری شد.
برای اندازه گيری غلظت ،از دستگاه پرتو سنجي جذب اتمي
پرکين المر مدل  A Analyst 300ساخت کشور آمريکا استفاده شد.
به منظور تنظيم  pHاز هيدروکلريک اسيد و سديم هيدروکسيد
شرکت مرک استفاده شد و اندازهگيری  pHبا استفاده از دستگاه
 ATC pH METERمدل  GP 353صورت گرفت.
کوتاه پژوهشي

بررسي فرايند جذب

در شکل  4نمودار ميزان کاهش غلظت يون کادميم دو ظرفيتي
با زمان نشان داده شده است .نتيجههای به دست آمده
از اين نمودار نشان ميدهد که بيشتر فرايند جذب در لحظههای
اوليه و در زمان  16دقيقه ابتدايي واکنش رخ داده است که اين امر
نشان دهنده سرعت باالی فرايند جذب کادميم توسط نانو ذرههای
اکسيد روی ميباشد .همچنين نتيجهها نشان ميدهد که بهترتيب
برای غلظتهای اوليه  16 ،8 ،0 ،4ميلي گرم در ليتر از يون
کادميم در  16دقيقه اول از فرايند جذب ،غلظتها به مقدارهای
 4/308 ،3/182 ،1/913 ،1/683ميلي گرم در ليتر کاهش يافته است.
در شکل  5نمودار ميزان جذب فلز کادميم به ازای واحد جرم
در سه غلظت اوليه  16 ،8 ،0 ،4ميلي گرم در ليتر از يون کادميم
با زمان نشان داده شده است .همانگونه که ديده ميشود ،پس از
گذشت  126دقيقه ميزان جذب به تقريب ثابت شده و تغيير
در غلظت محلول ناچيز است .پس ميتوان گفت که پس از اين
فرايند جذب به حالت تعادلي رسيده و سرعت فرايند جذب
25
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شکل 3ـ نمودار کاهش غلظت يون کادميم دو ظرفيتي با زمان در حضور
نانو ذرههای اکسيد روی ( دما=  210کلوين ،pH= 5 ،مقدار جاذب=  8/2گرم
و.)rpm= 488

شکل  5ـ اثر غلظت های اوليه يون کادميم دو ظرفيتي بر ميزان جذب،
به ازای واحد جرم جاذب توسط اکسيد روی ( دما=  210کلوين،
 ،pH= 5مقدار جاذب=  8/2گرم و .)rpm= 488

کادميم توسط نانو ذرههای روی اکسيد با سرعت واجذب آن برابر
شده است .از زمان  26دقيقه به بعد ،تغيير غلظت ناچيز بوده
ولي برای اطمينان از رسيدن به شرايط تعادلي اندازهگيریها
تا زمان  126دقيقه ادامه پيدا کرد و اين زمان به عنوان زمان
رسيدن به تعادل در نظر گرفته شد .ميزان جذب به ازای واحد جرم
جاذب برای غلظتهای اوليه  16 ،8 ،0 ،4ميلي گرم در ليتر
از عنصر کادميم در حالت تعادل به ترتيب برابر با ،2/398 ،1/812
 3/152 ،2/305ميلي گرم کادميم به ازای يک گرم جاذب
نانو ذرههای اکسيد روی است .نتيجهها نشان ميدهد که
با افزايش ميزان غلظت يون فلز کادميم ،ميزان جذب به ازای
واحد جرم جاذب افزايش مييابد .در واقع با داشتن غلظت اوليه
باالتر ،يک نيروی محرک برای غلبه بر همه موانع انتقال جرم
از آلوده کننده يون فلز سنگين ،بين محلول و فاز جامد پديد ميآيد ].[9
بنابراي ن افزايش مي زان جذب به ازای واحد جرم جاذب
ديده ميشود.
برای بررسي تأثي ر عامل دما بر جذب ي ون دو ظرفيتي فلز
سنگين کادميم ،به وسيله نانو ذرههای روی اکسيد ،سه دمای
 35 ،56 ،25درجه سلسيوس ( 348 ،323 ،298درجه کلوين)
انتخاب و فراي ند جذب در شرايط تعادلي انجام شد .با توجه
به شکل  ،5ميزان جذب يون کادميم دو ظرفيتي بر نانو ذرههای
روی اکسيد با افزايش دما از  25به  35درجه سلسيوس
از  2/994ميلي گرم به ازای يک گرم جاذب به  1/531ميليگرم
به ازای ي ک گرم جاذب با غلظت اوليه  16ميلي گرم در ليتر
در شرايط تعادلي کاهش ي افته است .پس ميتوان نتيجه گرفت

که افزايش دما باعث کاهش فراي ند جذب شده و از اين رو
فراي ند جذب را ميتوان يک فراي ند گرماده دا نست .در حقيقت
با افزايش دما ،نيروی ضعيف وان دروالسي تشکيل شده بين
ي ون دو ظرفيتي فلز کادميم و سطح جاذب ضعيف شده و
به راحتي شکسته شده و بدين ترتيب از ميزان جذب يون
دو ظرفيتي فلز سنگين کادميم کاسته ميشود.

20

ترموديناميک فرايند جذب

با توجه به نتيجههای به دست آمده در جدول  ،1منفي بودن
تغييرهای انرژی آزاد استاندارد گيبس داللت بر خود به خودی بودن
فرايند جذب است .در ادامه بايد اشاره کرد که منفي بودن
تغييرها آنتالپي استاندارد واکنش ،نشانه گرماده بودن فرايند
جذب است .همچنين منفي بودن تغييرهای آنتروپي استاندارد
سامانه نشاندهنده کاهش بي نظمي در فصل مشترک فرايند
جذب جامد ـ محلول است .به عبارت ديگر منفي بودن تغييرها
آنتروپي استاندارد سامانه نشاندهنده کاهش بينظمي در نانو ذرههای
اکسيد روی در فرايند جذب يون کادميم دو ظرفيتي نسبت
به حالت اوليه قبل از فرايند جذب است.
همدماهاي جذب

بررسي و کمي کردن دادههای تعادلي در فرايند جذب ،يکي از
مهمترين راههای توسعه نتيجههای به دست آمده در طراحي
هدف نهايي که همان معرفي يک ماده جاذب مناسب برای حذف
کوتاه پژوهشي
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جدول 9ـ عامل های ترموديناميکي جذب سطحي يون کادميم دو ظرفيتي توسط نانو ذرههای روی اکسيد.
)ΔS° (J/mol K

)ΔH° (J/mol

49-6/536

-36963/936

)ΔG° (J/mol

)kd (mL/g

)T(K

-10389/139

340/201

298

10435/604

401/968

323

-15322/646

229/630

348

4/5

0

4

7
0

2/5

408

458

438

448

428

498

488

)q (mg/g

9/5

3

Ln kd

2

5

4

9

2

8/5

9
8

8
218

8/88435
8/88485

دما ()K

8/88445

8/88425

8/88495

دما ()K

شکل  0ـ اثر دما بر مقدار کادميم جذب شده توسط اکسيد روی
( ،pH= 5 cd2+= 10 mg/Lمقدار جاذب=  0.2گرم و .)rpm= 300

شکل  7ـ منحني وانت ـ هوف جذب سطحي يون کادميم دو ظرفيتي
توسط اکسيد روی.

معادله هم دما گوناگون برای مدل کردن اطالعات جذب وجود دارد.
انرژی جذب را ميتوان با استفاده از معادلهی زير محاسبه کرد:

مربوط به جذب کادميم دو ظرفيتي بر سطح نانو ذرههای
روی اکسيد ديده ميشود که به ترتيب ( )aمربوط به همدمای
جذب النگموير )b( ،مربوط به همدمای جذب فرندليچ و
( )cمربوط به همدمای جذب دابينين رادوشکويچ است .با توجه به
ضريب همبستگي نمودارها که به ترتيب برای هم دمای جذب
النگموير برابر با  ،6/992همدمای جذب فرندليچ  6/999و
هم دمای دابينين رادوشکويچ  6/915است ،مشخص ميشود که
همدمای جذب فرندليچ بهترين همدما و با نتيجههای تجربي
به دست آمده سازگاری بيشتری دارد .بيشينه ظرفيت جذب
کادميم ( )qmاز معادله النگموير برابر با  3/068ميليگرم به ازای
يک گرم جاذب ميباشد ،درحالي که ثابت النگموير  Kبرابر
با  1/6314ليتر بر ميلي گرم است .ضريبهای ثابت به دست آمده
از مدل فرندليچ برای کادميم دو ظرفيتي نشان داد که ثابت
فرندليچ ( )KFبرابر با  1/83ميلي گرم به ازای يک گرم ماده جاذب
و فاکتور ناهماهنگي ( )nبرابر با  2/99است .در مدل همدمای
جذب دابينين رادوشکويچ ،بيشينه ظرفيت جذب ماده جاذب
به صورت تک اليه ( )qmبرابر با  2.843ميلي گرم به ازای يک گرم
جاذب ،ضريب اکتيويته ( )βبرابر با  1  16-3 mol2/J2و انرژی

()2

1
2

E

همچني ن با اندازه گ ي ری اي ن انرژ ی  ،با توجه به اي ن نوع
هم دمای جذب م ي توان شاخص مناسبي برای تعيي ن
نوع جذب به دست آورد .به طوری که اگر انرژی جذب
کمتر از  8 kJ/molباشد ،پد ي ده جذب را م يتوان از نوع
فيزيکي دانست .در صورتي که انرژی جذب بين  10 kJ/molـ 8
باشد ،نوع جذب را م ي توان به وسي له ساز و کار تعو يض ي ون ي
در نظر گرفت و اگر انرژی جذب بي شتر از  10 kJ/molباشد
ساز و کار جذب يک ساز و کار شيميايي قوی تر از تعويض يوني
م ي باشد [ .]11
با استفاده از اطالعات جذب يون کادميم دو ظرفيتي با
غلظتهای اوليه  16 ،8 ،0 ،4ميلي گرم در ليتر در دمای محيط
( 25درجه سلسيوس) ،نمودارهای مربوط به مدلهای جذب رسم شد.
در شکل  8نمودار خطي رسم شده معادلههای هم دماهای جذب
کوتاه پژوهشي
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جدول 2ـ ثابت های هم دماهای جذب النگموير ،فرندليچ و دابينين رادوشکويچ برای جذب سطحي يون کادميم دو ظرفيتي
به وسيله نانو ذرههای روی اکسيد.

ثابتهای همدمای جذب النگموير
R2

)KL (L/mg

)Qm (mg/g

6/992

1/6314

3/068

ثابتهای همدمای جذب فرندليچ
R2

n

)kf(mg/g

6/999

2/996

1/83

ثابتهای همدمای

جذب DRK

R2

)β (mol2/J2

)Qm (mg/g

6/915

116-3

0/920

9/0

(الف)

9/2

(ب)

9/3

9

9/2

)Ce/qe (g/L

8/0

Ln qe

9
8/0

8/0

8/3

8/3

8/2

8/2
8
5

3

4

2

9

9/5

8

8/5

9

8

8

-8/5

Ln Ce

)Ce (mg/g
9/2

(ج)

9
8/0

Ln qe

8/0
8/3
8/2

0888888

2888888

3888888

8

8

2

شکل  0ـ نمودار خطي هم دماهای جذب الف) النگموير ،ب) فرندليچ ،ج) دابينين رادوشکويچ برای جذب سطحي يون کادميم دو ظرفيتي
بر روی نانو ذرات روی اکسيد.
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... (II) مطالعه ترموديناميک و همدماهای جذب سطحي کادميم

 منفي بودن انرژی آزاد استاندارد گيبس.يک فرايند گرماده دانست
نشاندهنده خود به خودی بودن و منفي بودن آنتالپي استاندارد
نشاندهنده گرمازا بودن و همچنين منفي بودن آنتالپي استاندارد
نشاندهنده برگشتپذير بودن فرايند جذب سطحي يون کادميم
 همچنين با توجه به نتيجههای.دو ظرفيتي توسط روی اکسيد است
 ديده شد که معادله همدمای جذب فرندليچ نسبت،همدماهای جذب
به ساير معادلههای همدمای جذب دارای ضريب همبستگي باالتر و
.مناسب تری است
4931/ 6/ 3 :  ؛ تاريخ پذيرش4931/41/41 : تاريخ دريافت

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 کيلو ژول بر مول که مقدار انرژی بهدست آمده2/330 جذب برابر با
 نتيجههای بررسي شده.بيانگر فيزيکي بودن نوع جذب است
. جمع آوری شده است2 در جدول
نتيجه گيري

،نتيجهها نشان داد که بيشتر فرايند جذب يون کادميم دو ظرفيتي
 دقيقه ابتدايي شروع واکنش26 در لحظههای اوليه و در زمان
رخ ميدهد که اين پديده نشان دهنده سرعت باالی فرايند جذب
 افزايش دما باعث.کادميم توسط نانو ذرههای روی اکسيد ميباشد
کاهش فرايند جذب شده و از اين رو فرايند جذب را ميتوان
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