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سنتز نانو کامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد :ساختارشناسي سطح و
مطالعهي ويژگيهاي جذبي در حذف رنگ آزو از محلولهاي آبي
مينا کشور دوست چوکامي
گروه شيمي ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران

فرزانه اسالمي ،عباسعلي زماني* ،+عبدالحسين پري زنگنه
گروه علوم محيط زيست ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران

فريده پيري
گروه شيمي ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران

چكيده :کاربرد فراوان رنگهاي آزو در صنايع گوناگون سبب شده است تا از اين مواد بهعنوان مهمترين
آاليندههاي آلي آب نام برده شود .اين رنگها از يکسو پتانسيل جهشزايي ،سرطانزايي و ايجاد رنگ ناخواسته دارند
و از سوي ديگر سبب توليد فراوردههاي جانبي سمي نيز در محيطهاي آبي ميشوند .هدف کار حاضر سنتز و
بررسي کارايي نانوکامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد در حذف رنگ اريوکروم بلک Tاز آبهاي آلوده است.
اين جاذب در آزمايشگاه تهيه شد و ويژگيهاي آن با استفاده از طيف  ،FT-IRميکروسکوپ الکتروني روبشي از نوع
گسيل ميداني ( ،)FE-SEMميکروسکوپ الکتروني عبوري ( ،)TEMپراش پرتو ايکس ( )XRDو آناليز برونر ـ
اممت -تلر ( )BETشناسايي شد .سپس کارايي اين جاذب در آزمايشگاه براي حذف رنگ به روش ناپيوسته
از محلولهاي آبي مطالعه شد .تأثير غلظت رنگ ،زمان تماس ،مقدار جاذب و تغيير  pHبر کارايي فرايند
رنگزدايي به روش "يک در زمان" بررسي شد که در شرايط بهينه بيش از  59درصد رنگ اريوکروم بلکT
حذف شد .از مدلهاي فروندليچ ،تمکين و النگموير در تحليل دادههاي تجربي همدمايي استفاده شد .دادههاي
سينتيکي فرايند جذب مطابقت خوبي با مدل سينتيکي شبه مرتبه دوم داشتند .دادههاي تجربي فرايند جذب از مدل
النگموير ( )R2=0/59پيروي ميکنند و بيشترين ظرفيت جاذب در نمونههاي آبي  000ميليگرم بر گرم است.
نتيجهها نشان داد که اين جاذب توانايي حذف رنگهاي آزو از نمونههايي با بافت حقيقي همانندسازي شده را نيز
بهميزان  00درصد دارد.
واژههاي كليدي :تصفيه آب؛ رنگ آزو؛ جذب؛ رنگزدايي؛ آلودگي.
KEYWORDS: Water treatment; Azo dye; Adsorption; De-colorization; Pollution.
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مقدمه

آب ،بهعنوان حياتيترين نياز انسان ،از نظر اقتصادي،
اجتماعي ،سياسي و محيط زيستي اهميت فراواني در جهان دارد [.]1
افزايش جمعيت و پيشرفت تمدن شهرنشيني ،توسعه صنايع و
توليد پسابهاي صنعتي همراه با تغييرهاي اقليمي موجب افت
کمي و کيفي منابع آبي در دسترس بشر شده و انواع آاليندهها
به محيطهاي آبي راه يابند .بنابراين براي مصرف دوباره آب الزم است
تا منابع آبي آلوده تصفيه شوند .وجود مواد آلي رنگي در منابع آبي
يکي از چالشهاي مهم محيط زيستي امروز دنيا است [.]2
بيشتر رنگها سمي ،سرطانزا و جهشزا هستند به همين دليل
حذف رنگ از نمونههاي آبي آلوده از اهميت فراواني برخوردار
است [ .]2 ,3حذف رنگ از آبهاي آلوده همچنين به دليل تأثير
منفي آنها بر شفافيت و منظر آب نيز از اهميت ويژه برخوردار
است .وجود رنگ در آب ،پتانسيل تشکيل تريهالومتانها را
افزايش ميدهد و ترکيبهاي مولد آن ممکن است در شبکه
توزيع آب ،رسوب کند و دوباره به حالت معلق درآيند .پسابهاي
صنعتي ناشي از صنايع نساجي و عمليات رنگرزي ،خميرکاغذ و
توليد ورقهاي کاغذ ،صنايع غذايي و توليد مواد شيميايي ممکن است
سبب ورود رنگ به نهرها و رودخانههاي طبيعي شوند [.]5 ،4
رنگ اريوکروم بلک  )EBT( Tاز خانوادهي رنگهاي آزو
براي رنگرزي ابريشم ،پشم و فيبرهاي نايلوني استفاده ميشود.
همچنين اين ترکيب بهعنوان شناساگر در حجمسنجيهاي
کمپلکسومتري براي اندازهگيري يونهاي کلسيم ،منيزيم ،روي و
رنگيزههاي زيستي استفاده ميشود .اين رنگ بهعنوان يک ترکيب
بسيار سمي شناخته شده است چراکه از تجزيه آن در آب،
يک ترکيب بسيار سرطانزا با نام نفتاکينون تشکيل ميشود [.]2 ،3
در ميان روشهاي متفاوتي که براي حذف رنگ و ترکيبهاي
آلي ديگر از آبهاي آلوده وجود دارد روش جذب با استفاده از
جاذبهاي ارزان مورد توجه است .ويژگي سطح و گروههاي عاملي
در کارآيي انواع گوناگون جاذبها در حذف آاليندهها بسيار اهميت
دارد .مطالعههاي زيادي در دنيا براي يافتن جاذبهاي کارآمد،
ارزان و زيست سازگار متمرکز شده است .متداولترين جاذب
مورداستفاده براي حذف رنگ ،کربن فعال است ،اما يکي از
عيبهاي اصلي استفاده از کربن فعال اين است که توليد آن
روشي پيچيده ،گران و از نظر اقتصادي ناکارآمد است [ 6ـ ،]2
بنابراين پژوهشهاي فراواني در سراسر جهان براي ساخت ،شناسايي و
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معرفي جاذبهاي زيستي کارآمدتر در حال انجام است [.]7-8
براي حذف  EBTاز آبهاي آلوده مواد طبيعي گوناگوني مانند
کربن تهيه شده از گياه کنگر [ ،]9پوست درخت اکاليپتوس [،]11
کربن بهدست آمده از پوسته برنج [ ،]11جاذبهاي سنتزي
مغناطيسي  ]3[ NiFe2O4و فومهاي بتا سيکلودکسترين/پلياورتان []12
استفاده شده است.
کيتوسان يک پليمر زيستي مشتق شده از کيتين است
و بهدليل دارا بودن گروههاي هيدروکسيدي و آميني پتانسيل مناسبي
در جذب مواد آالينده دارد [ .]7استفاده از ترکيبهاي کيتوسان
بهعنوان جاذبهاي کارآمد براي حذف انواع آاليندههاي سمي
از محلولهاي آبي رو به افزايش است [ .]8، 13فراواني ،سمي نبودن
و سازگاري با محيطزيست ازجمله ويژگيهاي مناسب اين ترکيب
است .اين ترکيب به روشهاي گوناگوني براي افزايش کارايي
در حذف آاليندههاي آلي و معدني اصالح شده است .ازآنجاکه
اين ترکيب در محيطهاي اسيدي قابلحل است ،با استفاده از
مولکولهاي گوناگون و ايجاد پيوندهاي عرضي در بين مولکولهاي
کيتوسان کامپوزيتهاي گوناگوني تهيه و استفادهشده است.
استفاده از انواع اکسيدهاي فلزي سبب بهبود کارآيي ويژگيهاي
کاربردي و ساختاري کامپوزيتهاي تهيهشده از کيتوسان ميشود
و همچنين انحاللپذيري آن را در محيطهاي اسيدي کم ميکند.
آهن و ترکيبهاي آن ازجمله فلزهاي پرکاربردي هستند که
از يکسو ويژگيهاي مناسب جذبي و مغناطيسي دارند و از سويي ديگر
از نظر محيط زيستي نيز آالينده محسوب نميشوند .پراسنجههاي
مهم و تاثيرگذار بر کارآيي فرايند حذف توسط اين جاذب شامل
نوع فلز استفادهشده ،اثر وزن مولکولي کيتوسان و پيوندهاي عرضي
بين مولکولهاي کيتوسان است [.]14-17
کارآيي مناسب ترکيبهاي کيتوسان در جذب آاليندههاي
سمي گوناگون مانند فلزهاي سنگين و انواع آاليندههاي آلي
در محلولهاي آبي و ويژگيهاي مناسب جذبي ترکيبهاي آهن
[ ]16 ،17انگيزهاي شد تا توسط اين گروه پژوهشي ،جاذبهاي
کامپوزيتي متنوعي از ترکيب اين مواد تهيه شود .در اين پژوهش
شناسايي و تحليل کامل ويژگيهاي جاذب سنتز شده ،تاثير
غلظتهاي گوناگون از رنگ اريوکروم بلک  Tبا تغييرهاي مقدار
جاذب و زمان ،کاربرد جاذب در نمونههاي حقيقي و نيز امکان
بازيابي جاذب مطالعه و گزارش شده است .نخست نانوکامپوزيت
کيتوسان/آهن اکسيد سنتز و ويژگيهاي ساختاري سطح آن تعيين شد،
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سپس از آن براي پااليش آبهاي آلوده به رنگ  EBTاستفاده شد.
تأثير پراسنجههاي گوناگون بر فرايند مانند  pHمحلول آبي ،مقدار
جاذب و زمان بر فرايند حذف بررسي شد .روش پيشنهاد شده
در شرايط بهينه براي حذف رنگ اريوکروم بلک  Tاز بافتهاي
آبي حقيقي نيز استفاده شد .مطالعه حاضر در آزمايشگاه علوم
محيطزيست دانشگاه زنجان در فاصلهي زماني زمستان سال
 1394تا بهار  1395انجام شده است.
بخش تجربي

در سنتز نانوکامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد ،نخست  1/4گرم
از ماده کيتوسان (وزن مولکولي پايين ،درجه استيل زدايي %75-85
از شرکت سيگما آلدريچ) در  51ميليليتر محلول استيک اسيد
 1درصد حل و سپس در حمام اولتراسونيک  1/3گرم نمک آهن( )IIIکلريد
به آن افزوده شد  .پس از گذشت  5دقيقه ،با افزا ي ش
 21ميليليتر سود  8موالر و  11دقيقه سونيکيت کردن (قرار دادن
در برابر امواج فراصوت) رسوب نانوکامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد
تهيه شد .رسوب حاصل بهمنظور کاهش  pHچندين مرحله
با آب مقطر شستشو و خشک شد .براي ريختشناسي سطح نانوکامپوزيت
تهيهشده از تصوير Field Emission Scanning ( FE-SEM
 )Electron Microscopy; Mira 3-XMUو تصوير TEM
( )Transmission Electron Microscopy; Zeiss EM900و براي
تعيين سطح اندازه منافذ و حجم حفرههاي نانوکامپوزيت تهيهشده
از آناليز برونر -اممت -تلر ( ;Brunauer-Emmett-Teller, BET
 )BELMAX, Japan Belsorpاستفاده شد.
بهمنظور يافتن يک ترکيب مناسب از جاذب و بررسي اثر
افزايش آهن اکسيد ،نسبتهاي گوناگون :1/3 ،1/4 :1/2 ،1/4 :1/1
 1/4و  1/4 :1/4از آهن اکسيد :کيتوسان در تهيه نانوکامپوزيت
جاذب استفاده شد .استفاده از جاذبهاي تهيهشده با نسبتهاي
گوناگون نشان ميدهد که مقدار جذب با افزايش مقدار آهن اکسيد
ابتدا افزايش و سپس روندي ثابت دنبال ميکند .روند افزايشي
در حذف رنگ با افزايش مقدار آهن را ميتوان به برهمکنش بين
عنصر آهن در سطح کامپوزيت تهيه شده و گروههاي عاملي OH
موجود در رنگ نسبت داد .مقدار درصد حذف در نسبتهاي
گوناگون با افزايش مقدار آهن اکسيد به ترتيب  95 ،88 ،48و
 95درصد است .به همين دليل در تمام مرحلههاي ديگر اين مطالعه
از جاذب نانوکامپوزيتي بهنسبت آهن اکسيد ( :)1/3کيتوسان ()1/4
(که بهترين راندمان را داشت) استفاده شد.
علمي ـ پژ وهشي
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در انجام آزمايشهاي جذب 1/12 ،گرم از جاذب نانوکامپوزيت
کيتوسان/آهن اکسيد تهيهشده با ترازوي ( Electronic Balance
 )FX 400چهار رقم اعشار توزين شد و به  51ميليليتر محلول
حاوي رنگ اريوکروم بلک  Tبا غلظت  111 ppmافزوده شد.
مخلوط به مدت  1ساعت بر روي شيکر ()IKA KS 260 BASIC
با سرعت هم زدن  311دور بر دقيقه قرار گرفت .پس از پايان
آزمايش جذب ،جاذب از محلول بهوسيلهي سانتريفيوژ ()Universal 320
جدا شد .براي اندازهگيري غلظت رنگ باقيمانده از دستگاه
اسپکتروفوتومتري  ،)Analytik Jena( UV-Visبراي تنظيم pH
محلولهاي حاوي رنگ از دستگاه  pHمتر  Metrohmمدل 827
و در تنظيم  pHاز محلولهاي رقيقشده هيدروکلريک اسيد (مرک)
و سديم هيدروکسيد (مرک) استفاده شد .درصد جذب توسط
معادلهي ( )1محاسبه شد:
100

()1
 Aدرصد جذب ،
رنگ در محلول نهايي

Cint

CI nt  CFin
CInt

غلظت رنگ محلول اوليه،

A % 

Cfin

غلظت

نتيجهها و بحث
شناسايي ويژگيهاي سطح نانوکامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد

طيف فروسرخ مربوط به نانوکامپوزيت در شکل  1آورده شده
است .همانگونه که ديده ميشود در نانوکامپوزيت سنتز شده
پيک پهن در  3448 cm-1براي ارتعاش کششي  OHو  ،NHپيک
در  1597 cm- 1مربوط به ارتعاش خمشي  ،NHپي ک
در  1384 cm-1مربوط به ارتعاش کششي  C - Nآمي ني ،پ ي ک
در  1159 cm-1مربوط به ارتعاش کششي  C-OHو پيک در 1131 cm-1
مربوط به ارتعاش کششي  C-O-Cاست که مربوط به کيتوسان بوده
و با منابع همخواني دارد ] .[18پيک در عدد موجي 589 cm-1
مربوط به پيوند  Fe-Oآهن اکسيد ،دليلي بر وجود  Fe2O3خالص
در نانوکامپوزيتهاي سنتزي است ].[19
همچنين الگوي پراش پرتو  )XRD( Xو شماره کارتهاي
 11-119-1615و  11-139-1238وجود نانو ذرههاي  Fe2O3را
در بستر کيتوسان اثبات ميکند .کامپوزيت سنتز شده سطحهاي
انعکاسي سازگار با  Fe2O3را نشان ميدهد؛ ازآنجاييکه پيکهاي
ظاهرشده پهن نيستند ميتوان نتيجه گرفت که نانوذرههاي بلوري
است و برهمکنش بين پليمر و نانوذرههاي آهن اکسيد
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شکل 3ـ طيف  FT-IRمربوط به کامپوزيت نانو ذرههاي کيتوسان/آهن اکسيد.

شکل 2ـ الگوي  XRDمربوط به کامپوزيت نانو ذرههاي کيتوسان/آهن اکسيد.

بر ريخت شناسي نانوذرههاي آهن اکسيد تأثيري ندارد (شکل .)2
تصوير  FE-SEMنانوکامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد استفادهشده
بهمنظور ريختشناسي سطح جاذب در شکل  3آورده شده است.
براي تأييد اندازهي نانوذرهها از تصوير  TEMنيز استفاده شد.
همانگونه که در شکل  3ديده ميشود نانوذرههاي آهن اکسيد
به دست آمده ،ساختار بهطور کامل کروي با اندازه ذرههاي کمتر از
 51نانومتر دارند .شکل  3Cتصوير  TEMبا تمرکز بيشتر بر روي
نانوذر ه ها ي آهن اکس ي د ته ي ه شده است .در تصو ي ر TEM
شکل  3Dصفحه هاي کي توسان موجود در نانوکامپوزيت
کيتوسان/آهن اکسيد به صورت صفحههايي نازک به همراه
آهن اکسيد کروي شکل ديده ميشود .شکل  4نتيجه آناليز BETرا
نشان ميدهد که براي اندازهگيري اندازه روزنهها و حجم حفرههاي
نانوکامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد استفاده شد.

تنها مقدار  3درصد از جاذب کاهش يافته است .دليل کاهش
انحاللپذيري جاذب در pHهاي اسيدي ،تشکيل کامپوزيت
با وجود ترکيبهاي آهن در بين مولکولهاي کيتوسان است.
در کارهاي همانند نيز گزارش شده است که با استفاده از مولکولهاي
گوناگون و ايجاد پيوندهاي عرضي در بين مولکولهاي کيتوسان
کامپوزيتهاي گوناگوني تهيه شدهاند که انحاللپذيري آنها
در محيطهاي اسيدي کاهش يافته است [ .]14 ،15افزون بر آن
بار سطحي جاذب نيز در محدوده  2 pHتا  12مورد مطالعه
قرار گرفت .بهطوريکه محلول  1/115موالر از الکتروليت NaCl
تهيه شد 21 .سيسي از محلول با  pHهاي گوناگون برابر با ،6 ،4 ،2
 11 ،8و  12تنظيم شد و پساز افزودن  1/15گرم از جاذب
موردنظر به محلول محتوي الکتروليت ،پس از مدت  24ساعت
 pHآنها دوباره خوانده شد ].[21

تأثير  pHبر مقدار حذف رنگ توسط نانوکامپوزيت کيتوسان

تأثير مقدار جاذب بر مقدار حذف رنگ توسط نانوکامپوزيت

/آهن اکسيد

کيتوسان/آهن اکسيد

با توجه به اهميت  pHمحلول آبي در فرايندهاي حذف رنگ،
تاثير  pHمحلول آبي بر کارآيي فرايند مطالعه شد .با افزايش pH
محلول ،جذب رنگ افزايش مييابد .جذب رنگ اريوکروم بلکT
در  pHبرابر  7و بيشتر ،ازنظر کمي چشمگير است (شکل .)5
بهمنظور اطمينان از عدم انحالل جاذب تهيهشده در محلولهاي
اسيدي در بازهي  pHموردمطالعه پس از پايان آزمايش حذف،
مقدار جاذب پس از صاف و خشک کردن توزين شد .نتيجه
اين بررسي نشان داد که مقدار انحالل جاذب در محلولهاي آبي
با  pHبرابر  3و بيشتر از آن تغيير معنيداري ندارد و در  pHبرابر 1

بهمنظور بررسي مقدار جاذب ،فرايند حذف با مقدارهاي
 1/16 ،1/14 ،1/12 ،1/11 ،1/115و  1/1گرم از جاذب به محلول
داراي رنگ اريوکروم بلک Tبا غلظتهاي اوليه،211 ،111 ppm
 311و  411با  pHبرابر  7انجام شد (شکل .)6

301

تأثير زمان و غلظت رنگ بر مقدار حذف رنگ توسط نانوکامپوزيت
کيتوسان/آهن اکسيد

اثر زمان و غلظت رنگ بر مقدار جذب ،با انجام آزمايشهايي
با ثابت نگهداشتن مقدار گرم جاذب و  pHمحلول در زمانهاي گوناگون
علمي ـ پژوهشي

سنتز نانو کامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد :ساختارشناسي سطح ...
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B

D

C

شکل 6ـ  Aو  )Bتصويرهاي  FE-SEMمربوط به نانوکامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد  )Cتصوير  TEMنانوذرههاي آهن اکسيد
و  )Dتصوير  TEMنانوکامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد.

افزايش زمان سبب خواهد شد تا زمان بيشتري نانوکامپوزيت
تهيهشده در تماس با رنگ اريوکروم بلک  Tقرار گيرد و کارآيي
روش حذف افزايش يابد.

3
4/1

2/4

)p/Va (p0-p

6/3

بررسي کارآيي جاذب در نمونهي شبيهسازي شده با بافت حقيقي

3/2

0/1

0/4

0/2

0/6

0/3

0

0

p/po

شکل 4ـ نمودار  BETمربوط به کامپوزيت نانو ذرههاي کيتوسان
/آهن اکسيد.

در بازهي  1تا  81دقيقه و محلولهاي رنگ اريوکروم بلک
با غلظت  311، 211 ،111 ppmو  411انجام شد (شکلهاي  7و .)8
T

علمي ـ پژوهشي

بهمنظور بررسي کارآيي روش و کارآيي جاذب ،آزمايشي
با نمونههاي واقعي آب شرب روستاي تهم با  pHبرابر با  7/5و
هدايت الکتريکي برابر با  ،225 μs/cmآب رودخانهي زنجانرود
با  pHبرابر با  7/2و هدايت الکتريکي برابر با  ،412 μs/cmنمونهي
آب شهري زنجان با  pHبرابر با  7/59و هدايت الکتريکي برابر با
 235 μs/cmو نمونهي آب لولهکشي دانشگاه زنجان با  pHبرابر
با  7/8و هدايت الکتريکي برابر با  255 μs/cmانجام شد .از آنجا که
در اين نمونهها رنگ وجود ندارد به صورت دستي به آنها
رنگ اريوکروم بلک  Tاضافه شد و حذف در شرايط بهينه توسط
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شکل  1ـ تأثير  pHدر جذب اريوکروم بلک  Tبا استفاده از جاذب
نانوکامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد .شرايط آزمايش 10 :ميليليتر
محلول رنگ با غلظت  300 ppmو مقدار جاذب  0/02گرم ،سرعت
همزدن  ،600 rpmمدت زمان تماس  3ساعت.

شکل  1ـ مطالعه زمان بر جذب اريوکروم بلک  Tبا استفاده از جاذب
نانوکامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد در جذب رنگ اريوکروم بلک .Tشرايط
آزمايش 10 :ميليليتر محلول رنگ با غلظت  600 ،200 ،300و 400 ppm
و مقدار جاذب  0/02گرم ،مقدار  pHبرابر  ،1سرعت هم زدن .600 rpm
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شکل  3ـ تأثير مقدار کامپوزيت بر جذب اريوکروم بلک  Tبا استفاده از
جاذب نانوکامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد .شرايط آزمايش:
 10ميليليتر محلول رنگ ،مقدار  pHبرابر  ،1سرعت هم زدن،600 rpm
مدتزمان تماس  3ساعت.

شکل  1ـ مطالعه غلظت رنگ اريوکروم بلک بر جذب اريوکروم بلک T
با استفاده از جاذب نانوکامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد .شرايط آزمايش:
 10ميليليتر محلول رنگ و مقدار جاذب  0/02گرم ،مقدار  pHبرابر ،1
سرعت هم زدن  ،600 rpmمدتزمان تماس  3ساعت.

کامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد انجام شد .آزمايش با  51ميليليتر
از محلول شبيهسازي شده آب داراي رنگ با غلظت  111ppmو pH
برابر با  ،7مقدار جاذب  1/12گرم براي کامپوزيت و دماي آزمايش
 25سلسيوس انجام گرفت .محلول به مدت  61دقيقه هم زده شد و سپس
مقدار حذف اندازهگيري شد .شکل  9کارآيي حذف رنگ توسط جاذب
موردمطالعه را نشان ميدهد .درصد حذف رنگ از آب شهري زنجان
 62درصد ،آب لولهکشي دانشگاه زنجان 62درصد ،آب شرب روستاي
تهم زنجان  53درصد و آب رودخانهي زنجان رود  52/5درصد است.

بازيابي

330

بهمنظور مطالعه و بررسي واجذب رنگ جذبشده توسط
نانوکامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد  1/12گرم از آن که پيشازاين
براي حذف رنگ از محلول رنگ اريوکروم بلک  Tبا غلظت 111 ppm
استفاده شده بود ،در  51ميليليتر متانول خالص به مدت  1ساعت
بازرواني و پس از مدتي ديده مي ش ود که رنگ جذب شده
توسط نانو کامپوز ي ت موجب رنگي شدن متانول مي شود.
از نانوکامپوزيت کيتوسان /آهن اکسيد واجذب شده دوباره براي

علمي ـ پژوهشي
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شکل  9ـ آزمايش حذف رنگ از نمونههاي آبي با بافت حقيقي توسط
نانوکامپوزيت کيتوسان /آهن اکسيد .شرايط آزمايش0/02 ،pH=1 :
گرم جاذب ،محلول رنگ با غلظت  300 ppmو مدتزمان  3ساعت.

شکل  30ـ آزمايش بازيابي رنگ از نانوکامپوزيت کيتوسان /آهن اکسيد.
شرايط آزمايش 0/02 ،pH=1 :گرم جاذب ،محلول رنگ با غلظت
 300 ppmو مدتزمان  3ساعت.

حذف رنگ اريوکروم بلک  Tاز  51ميليليتر محلول با غلظت
 111 ppmاستفاده شد و راندمان جذب براي جاذب پس از اولين
بازيابي  62درصد است .نتيجههاي به دست آمده پس از سه مرتبه
تکرار عمل بازيابي در شکل  11آورده شده است.

[ ]23 ،24در حدود  22نانومتر است .تصوير ( FE-SEMشکل )3
نيز نشان ميدهد که خلل و فرج مناسبي بر روي سطح جاذب
سنتز شده وجود دارد که ميتواند کاربرد آن بهعنوان جاذب را
بهينه سازد .همچنين ذرههايي بهاندازهي  35/24- 19/11نانومتر نيز
بر روي سطح کيتوسان پراکنده شده است که به نانوذرههاي
آهن اکسيد مرتبط است .تصويربرداري  TEMنيز تشکيل نانوذرههاي
کروي بر سطح نانوکامپوزيت بهاندازهي  21تا  51نانومتر را
تأييد ميکند (شکل  .)3اندازه نانوذرههاي  Fe2O3تهيهشده
در کارهاي همانند پيشين نيز در حدود  18تا 21نانومتر گزارش
شده است ] .[24براي نانوذرههاي تهيهشده ،سطح ذرهها به روش
محاسباتي  1/83 ]24[ BJHمترمربع در هر گرم جاذب
به دست آمده است .حجم حفرهها نيز  1/117ميليليتر در هر گرم جاذب
تعيين شد (شکل  .)4مطالعهي تأثير  pHمحلول در کارآيي فرايند جذب
به دلي ل تغيي ر بار سطحي جاذب و درجهي ي وني زاسي ون
آاليندههاي آلي با تغيير  pHو همچنين جذب آسان يونهاي
هيدروکسيل و هيدرونيوم بر روي جاذب اهميت زيادي دارد.
افزايش مقدار جذب رنگ با افزايش مقدار  pHنشان ميدهد که
سازوکار فرايند از نوع تبادل يون است .در pHهاي اسيدي تا مقدار
 4بار سطحي جاذب مثبت است و براي جذب يونهاي منفي
 EBTمناسب است .با افزايش مقدار  pHگروههاي  –NH3+روي
سطح کامپوزيت به گروههاي  –NH2تبديل ميشود درنتيجه
بار سطحي جاذب و جذبشونده منفي ميشود .نتيجه بهدستآمده
نشان ميدهد تا  pHبرابر  9همچنان مقدار بار مثبت موجود

سينتيک حذف

از آنجاييکه با بررسي سينتيک واکنشها ميتوان به سازوکار
جذب و مرحله تعيينکننده سرعت پي برد ،در کار حاضر
معادلههاي سينتيکي شبه مرتبه دوم ،معادله ساده ايلويچ و تابع
توان بررسيشدهاند [ .]21 ،22ضريب همبستگي معادلههاي
سينتيکي در جدول  1نشان داده شده است که با همبستگي بسيار باال،
انطباق خوبي با معادلهي شبه مرتبه دوم دارد.
همدما حذف

براي حذف رنگ توسط نانوکامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد
همدماهاي النگموير ،فروندليچ و تمکين نيز مورد مطالعه
قرار گرفت [ ]22و نتيجههاي به دست آمده در جدول  2نشان ميدهد
که فرايند جذب از معادلهي النگموير پيروي ميکند.
بحث

الگوي پراش پرتو  Xتهيهشده از جاذب (شکل  )2نشان ميدهد
که نانو ذرههاي  Fe2O3بر روي سطح کيتوسان تشکيل شده است.
ميانگين اندازه ذره نانوذرههاي  Fe2O3با استفاده از معادله شرر
علمي ـ پژ وهشي
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جدول 3ـ ضريبهاي همبستگي معادالت سينتيکي براي جذب سطحي رنگ توسط کامپوزيت.

ضريب همبستگي  R2براي کامپوزيت
رنگ اريوکروم

بلک T

رنگ اريوکروم

بلک T

شبه مرتبه دوم

ساده ايلويچ

تابع توان

1/97

1/76

1/78

جدول 2ـ ضريبهاي همبستگي همدماهاي بررسيشده براي کامپوزيت.

ضريب همبستگي  R2براي کامپوزيت
فروندليچ

تمکين

النگموير

1/93

1/71

1/95

بر روي سطح جاذب براي جذب اريوکروم بلک Tکافي و مناسب
است .روند جذب با بار سطحي جاذب تهيهشده با تغيير pHنيز
مطابقت دارد .تعيين بار سطحي جاذب موردمطالعه نشان داد که تا
 pHبرابر با  4سطح جاذب بار مثبت و در بازهي  pHبرابر با  4تا 11
بار سطحي اين جاذب خنثي و در pHهاي بيشتر از  ،11بار جاذب
منفي ميشود .در کار حاضر در بازهي  pHموردمطالعه برابر با  1تا 9
کاهشي در حذف رنگ  EBTبا توجه به بار جاذب مورداستفاده
ديده نشد .در کارهاي مشابه با بيشتر شدن بار منفي سطح جاذب
کارآيي جذب کاهش مييابد چراکه اريوکروم بلک Tدر محيط بازي
بار منفي دارد و با بار منفي جاذب دفع ميشود [ .]2،3تاثير نانوذرههاي
آهن اکسيد در حذف رنگ نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
مقايسه نتيجه کار حاضر با مطالعههاي همانند ] [2 ،3 ،25نشان داد
تأثير  pHبر سازوکار فرايند جذب  EBTهمانند است با اين تفاوت
که جاذب بهکار برده شده در مطالعهي همانند درصد حذف EBT
تنها تا  pHبرابر  4 ،3و 6افزايش مييافت و پسازآن به دليل کم بودن
دامنه بار خنثي و منفي شدن بار سطح جاذب ،کاهشي در مقدار
حذف ديده شد] .[2،3،25برتري جاذب استفادهشده در کار حاضر
نسبت با کارهاي همانند ] [2 ،3 ،25امکان استفاده آن در دامنهي
وسيعتري از  pHاست .شکل  6نشان ميدهد با افزايش مقدار
جاذب و افزايش سطح بيشتر در اختيار مولکولهاي رنگ ،مقدار
حذف رنگ نيز افزايش مييابد .همچنين افزايش برهمکنشهاي
جاذب و جذبشونده در افزايش زمان سبب افزايش کارآيي حذف
يونهاي رنگ تا مقدار نزديک به  111درصد ميشود (شکل .)7
با افزايش غلظت رنگ مکانهاي فعال در سطح جاذب بهسرعت
اشغال ميشوند و براي ساير مولکولهاي رنگ جايگاه فعالي
وجود نخواهد داشت درنتيجه کارآيي حذف رنگ اريوکروم بلک T
332

کاهش مييابد (شکل  .)8اين آزمايش تأييد کرد که سطح جاذب
در غلظتهاي زياد رنگ براي حذف کافي نيست .بيشينه ظرفيت
جاذب نانوکامپوزيت کيتوسان/اکسيد آهن در کار حاضر برابر با
 211ميليگرم رنگ برحسب گرم جاذب و براي نانوذرههاي جاذب
مغناطيسي  47 ]3[ Ni2Fe2O4ميليگرم رنگ به ازاي گرم جاذب
است (جدول  .)3کارآيي جاذب سنتز شده در pHهاي بازي تا  11نيز
مقدار مناسبي بيش از  91درصد است .در استفاده از نانوذرههاي جاذب
مغناطيسي  ]3[ Ni2Fe2O4و کربن تهيهشده از گياه تريداکس []2
به ترتيب با افزايش  pHبه بيش از  4و  6با منفي شدن سطح جاذب،
ميزان جذب کاهش پيدا ميکند .ضريب همبستگي معادلههاي سينتيکي
و همدما بررسي شدند که با همبستگي بسيار مناسب ،انطباق خوبي
با معادلهي شبه مرتبه دوم و النگموير نشان دادند.
نتيجهگيري

آزمايشهاي استفاده از جاذب نانو کامپوزيت کيتوسان/آهن اکسيد
براي حذف رنگ اريوکروم بلک  Tاز آبهاي آلوده نشان داد
که اين جاذب ميتواند با راندمان مناسبي رنگ اريوکروم بلک  Tرا
حذف نمايد .بيشينه ظرفيت جاذب براي حذف رنگ برابر با
 211ميليگرم رنگ بر گرم جاذب است .مقايسه کارآيي جاذب
تهيهشده با جاذبهاي ديگر نشان ميدهد که کار حاضر از نظر
بيشينه ظرفيت جذب و محدوده  pHداراي برتري است .آزمايش
بازيابي جاذب تهيهشده با استفاده از متانول نشان داد که ميتوان
رنگ جذبشده را از سطح جاذب بهراحتي جداسازي کرد .همچنين
کاربرد جاذب تهيهشده در حذف رنگ از چند نمونه آب با بافت
حقيقي شبيهسازي شده نشان داد که ميتوان از اين جاذب
در محيطهايي با بافت پيچيده نيز استفاده کرد.
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جدول 6ـ شرايط واکنش و ظرفيت جذب جاذبهاي گوناگون براي حذف اريوکروم بلک .T

جاذب

شناسايي

ظرفيت جذب ()mg/g

مدل سينتيکي

همدما

منبع

نانوکامپوزيت کيتوسان /آهن اکسيد

FTIR, XRD, TEM, FESEM, BET

211

شبه مرتبه دوم

النگموير

کار حاضر

گياه اسکليموس هيسپانيکوس

-

77/16

شبه مرتبه دوم

تاس

][3

FTIR, XRD, TEM,
SEM

47

شبه مرتبه دوم

النگموير

][26

نانوذرههاي مغناطيسي

NiFe2O4

قدرداني

اين مقاله برآمده از بخشي از پاياننامه کارشناسي ارشد
خانم فرزانه اسالمي با عنوان "حذف اريوکروم بلک  Tاز آبهاي
آلوده با استفاده از نانوکامپوزيتهاي چيتوسان" کد 17482و رساله
دکتراي خانم مينا کشوردوست چوکامي با عنوان"سنتز
نانوبيوکامپوزيتها بر پايه کيتوسان و بررسي کاربرد آنها"

کد 18512در سال  1392-1395است که با حمايت معاونت
پژوهشي دانشگاه زنجان اجرا شده است .نويسندگان کليه نکات
اخالقي شامل عدم سرقت ادبي ،انتشار دوگانه ،تحريف دادهها و
دادهسازي را در اين مقاله رعايت کردهاند.
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