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چكيده :ساختارهاي هسته (مغناطيسی) ـ اليه (زئوليتی)  Na(Si2Al)O6.xH2O/NiFe2O4اصالح شده با گونه
-3گليسيدوکسی پروپيل تري متوکسی سيالن ) (GPTMSبه روش هيدروترمال سنتز شدند .نمونهها با روشهاي ،XRD
 ،TGA ،BETو  SEMشناسايی و تعيين ساختار شدند .نتيجههاي آناليز  XRDبه خوبی رشد اليه بلوري
آلومينوسيليکاتی را بر روي هستههاي مغناطيسی تاييد نمود .همچنين تصويرهاي  SEMنشان دادند که فراوردههاي
کروي شکل بوده و توزيع اندازه ذرههاي يکنواخت می باشد .فعاليت جذبی نمونه هاي سنتز شده در راستاي حذف
يونهاي فلزهاي سنگين  Pb2+و  Cd2+مورد بررسی قرار گرفت و نتيجهها نشان داد نمونهها توانايی بااليی در حذف
يونهاي ياد شده از آبهاي آلوده را دارا می باشند .همچنين فراوردهي نهايی به طور گزينشی  Cd2+را بهتر از
يون هاي سرب حذف کرد .همچنين ،مکانيسم جذب ،نقش گونه آلی اصالح کننده و تاثير اسيديته محيط بر روي
ميزان جذب در حضور ساختارهاي سنتز شده مورد مطالعه و نتيجههاي بهدست آمده با در نظر گرفتن گونههاي
موجود بر روي سطح بحث شد.
واژههاي كليدي :هسته ـ اليه؛ هيدروترمال؛ يونهاي فلزهاي سنگين؛ جذب؛ .GPTMS
KEYWORDS: Core-shell; Hydrothermal; Heavy metal ions; Sorption; GPTMS.

مقدمه

عنصرهای با وزن اتمي بين  36/5و  022/3و دانسيته ويژه
باالتر از  5/2به عنوان فلزهای سنگين شناخته مي شوند .اگرچه
برخي از يونهای اين فلزهای سمي و سرطانزا تلقي ميشوند،
با اينحال بيشتر آنها زيست تخريب پذير نبوده و ميل به تجمع
درون بافتهای زنده دارند ] .[0-1سميت يونهای فلزهايي مانند
روی ،نيکل ،جيوه ،کادميم ،سرب و کروم همواره در پروژههای
صنعتي و دانشگاهي مورد بحث بوده است ] .[6پسابهای صنعتي
*عهده دار مکاتبات
علمي ـ پژوهشي

فعاليتهای معدني ،توليد حشرهکشها ،رنگها ،پروژههای نفتي و
پتروشيمي و باتری سازی از مهمترين منابع ورود يونهای
فلزهايي مانند سرب ،جيوه ،کادميم و کروم به زيست بومهای آب
مي باشند ] .[4-7حذف اين آاليندهها از آبهای آلوده با طيف
گستردهای از روشها مانند استخراج حالل ،رسوبدهي ،تبخير با خالء،
فناوریهای غشايي ،تبادل يوني و جذب قابل انجام ميباشد ] 11ـ .[8
در دههای اخير ترکيبهای معدني متخلخل مانند ترکيبهای
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(آلومينوسيليکاتي) زئوليتي کاربردهای گستردهای در اندازهگيری،
تصفيه آبهای شهری و آشکارسازی و جداسازی آاليندههای
گازی پيدا کردهاند .پژوهشگران همچنين از ساختارهای مشتق شده
از اين ترکيبهای برای تصفيه آبهای آلوده به فلزهای سنگين
گوناگوني استفاده کردهاند ] .[10-15ويژگيهای يگانهای
مانند مساحت سطح ويژه باال ،خلل و فرج يک دست ،تنوع
کانالهای جدا کننده و مقاومت اسيدی و گرمايي باال اين
ساختارها را به گزينههای مطلوبي برای کاربردهای ياد شده
تبديل کرده است ] .[13در سالهای اخير ترکيب ساختارهای
آلومينوسيليکاتي با مواد مغناطيسي و عاملدار کردن آنها برای
دستيابي به کامپوزيتهای کنترل پذير به هدف رهاسازی هدفمند
دارو ،کاربردهای پزشکي ،جداسازی و تصفيه و کاتاليز واکنشهای
صنعتي مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است ].[17-02
بر همين اساس روشهای متعددی برای سنتز و بهکارگيری
ميکرو کرههای عامل دار شده متخلخل با ريخت شناسي ويژه
توسعه يافته است ] .[11-00تهيه ذرههای مغناطيسي يک شکل
با توزيع اندازه يکنواخت در شرايط هيدروترمال و دماهای باال
گزارش شده است ] .[06آمادهسازی اين گونهها برای رشد اليههای
آلي ـ معدني بعدی بيشتر بهدنبال مرحله سيليکا نشاني سطحهای
ذرههای مغناطيسي انجام ميشود ].[04
هدف از انجام اين پروژه حذف يونهای فلزهای سنگين
سرب و کادميم از آبهای آلوده به اين عناصر با استفاده از
نانوساختارهای هسته (مغناطيس) اليه (زئوليتي) اصالح شده،
تهيه شده به روش هيدروترمال مي باشد .همچنين مکانيسم جذب
و نقش گونههای سطحي مورد مطالعه قرار ميگيرد.
بخش تجربي

مواد موردنياز :نمکهای  FeCl6 ،Ni(NO6)0و
در مرحله سننتز ذرههای مغناطيسي مورد استفاده قرار گرفتند.
 Al(NO6)1.H0Oو تترا اتيل ارتوسيليکات ( )TEOSدر مرحله رشد
اليه آلومينوسيليکاتي مصرف شدند .استيل متيل آمونيوم برميد
( )CTABو تترامتيل آمونيوم هيدروکسيد ( )TMAOHبه عنوان
گونههای کمکي رشد بلور به کار گرفته شدند .آب دو بار تقطير
در همه مرحلههای سنتز استفاده شد .تمامي مواد شيميايي
از شرکت کيميا اکسير (نمايندگي شرکت  Merckدر ايران)
خريداری شده و بدون خالصسازی بيشتر استفاده شدند.
NaOH
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سنتز نانوساختارهاي Na(Si2Al)O6.xH2O/NiFe2O4

ذرههای مغناطيسي نيکل فريت با روش هيدرو ترمال از افزودن
محلولهای دارای مقدارهای نسبتهای مولي مناسب نمکهای
آهن کلريد و نيکل نيترات به محلول سود  0موالر دارای
 TMAOHتهيه شدند .بعد از  0ساعت هم خوردن در دمای اتاق
سوسپانسيون به ظرف اتوکالو استيل  022 mLمنتقل و در دمای 022 °C
به مدت  8ساعت نگهداری شد .رسوب به دست آمده صاف ،و پس از
چند مرحله شستشو با آب در دمای اتاق خشک شد.
يک گرم از ذرههای تهيه شده پيشين برای رشد اليه
 Na(Si0Al)O3.xH0Oبر روی سطحهای آنها در محلول قليايي
نمک آلومينيوم نيترات و  TEOSدارای  CTABپخش شد.
بعد از  15دقيقه پراکندن ذرههای با امواج فراصوت و  0ساعت
هم خوردن در دمای اتاق ،فرايند هيدروترمال با شرايط  152 °Cو
زمان  48ساعت اعمال شد .رسوب به دست آمده صاف شد
و با آب و اتانول شستشو داده شد .بعد از خشک کردن جامد
در  522 °Cبه مدت  6ساعت کلسينه شد.
اصالح سطوح آلومينوسيليکاتي با گونه آلي GPTMS
در محيط قليايي سود  2/1 Mانجام شد .سوسپانسيون دارای ذرههای
تهيه شده مرحله پيش در يک بالن دو دهانه به شدت هم خورده و
مقدار معيني  GPTMSبه محيط افزوده شد .پس از دو ساعت
هم خوردن در  35 °Cرسوب به کمک يک آهنربا جمع آوری
و با اتانول شستشو داده شد .نمونه پاياني در دمای  82 °Cخشک و
به طور کامل پودر شد.
آزمونهاي جذبي

آزمايشهای تجربي در يک راکتور يک ليتری با غلظت اوليه
 02 ppmاز يون مورد نظر و  pHتنظيم شده در  5انجام شدند.
مقدار جاذب  2/1گرم بوده و سوسپانسيون با دور 622 rpm
در دمای محيط هم زده شد .در بازههای زماني معين  6 mLاز محيط
برداشته ،سانتريفيوژ و محلول رويي با دستگاه جذب اتمي آناليز شد.
نتيجهها و بحث
شناسايي نانوساختارهاي سنتز شده

نتيجه آناليز  TGAو منحني به دست آمده در شکل 1
نشان داده شده است .منحني تخريب گرمايي نمونه يک کاهش وزن
عمده در بازهی دمای اتاق تا  052 °Cنشان ميدهد که به حذف
گونه آلي  GPTMSدر ساختار نسبت داده ميشود .افزون بر آن
علمي ـ پژوهشي
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شکل 1ـ منحني  TGAمحصول  Na(Si1Al)O6.xH1Oاصالح شده
با .GPTMS

7555

)Intensity (a.u.

1555

1555

95

95

35

65

55

05

75

15

)Position (1

دوره  ،73شماره 1793 ،1

مشخص شدهاند به فاز بلوری ذرههای مغناطيس نيکل فريت
نسبت داده ميشوند .پيکهای مشخصه بلورهای آلومينوسيليکاتي
نيز در ناحيههای  ،62/1 ،03/0 ،13/7و  41/2و ديگر 0θهای
مشخص شده با رنگ سبز ديده ميشوند* .همانگونه که انتظار ميرود
با اصالح ساختارها با گونه  GPTMSپيک بلوری جديدی
در نمونهها ظاهر نشده است.
برای تعيين مساحت سطح ويژه نمونههای سنتز شده و
همچنين توزيع اندازه حفرهها در فراوردهی سنتز شده تجزيه BET
و  BJHانجام شد .نتيجههای اين تجزيهها نشان داد که مساحت
سطح ويژه فراوردهی نهايي اصالح شده با  GPTMSبرابر
 062/1 m2/gو ميانگين اندازه حفرهها  2/60 nmميباشد.
همچنين حلقه پسماند بهدست آمده از منحني جذب ـ واجذب
نيتروژن به خوبي مويد اين مطلب بود که نمونه نهايي دارای
تخلخل چشمگيری ميباشد که در مورد جاذبها اين پارامتر بسيار
دارای اهميت ميباشد.
برای توصيف شفاف ريخت شناسي نمونههای سنتز شده
تصويرهای  SEMنمونهها تهيه شد (شکل  .)6همانگونه که
پيداست فراوردههای سنتز شده کروی شکل بوده و ذرهها از توزيع
اندازه يکنواختي برخوردار مي باشند .ميانگين اندازه کره ها نيز
حدود  12-5 μmبرآورد ميشود.
مغناطيس پذيری ترکيبها با روش  VSMمطالعه شد و
نتيجهها در شکل  4ارايه شده است .همانگونه که پيداست،
ذرههای مغناطيسي اوليه و فراوردهی نهايي اصالح شده به ترتيب
دارای سير شدگي مغناطيسي  48/5 emu/gو  12/8ميباشند.
بر همين اساس فراوردهی پاياني همچنان از مغناطيس پذيری
قابل پذيرشي برخوردار بوده و به سادگي از محيط فرايند حذف
آالينده آبي قابل جداسازی مي باشد.

شکل 1ـ الگوي  XRDجاذب سنتز شده هسته مغناطيسي ـ اليه
زئوليتي سنتز شده.

فعاليت جذبي نمونهها براي حذف يونهاي سنگين

دو کاهش وزن ماليم تر در دماهای باالتر ديده ميشود که ميتوان
آنها را نتيجه سوختن گونههای با اتصال محکمتر به ساختار اليه
آلومينو سيليکاتي ،که در مرحلههای سنتز استفاده شدهاند ،دانست.
تصويرهای  XRDفراوردهی نهايي نيز در شکل  0آورده شده است.
الگوهای  XRDبا دستگاه  Bruker D8و تابش  CuKαدر طول
موج  2/15423 nmثبت شد .پيک های ظاهر شده در  0θهای ،62/0
 ،44/0 ،65/1و  12/3و همه پيکهای ديگر که با رنگ قرمز

منحني کاهش غلظت يونهای  Pb2+و  Cd2+از محلولهای
آنها در حضور جاذبهای سنتز شده در شکل  5نشان داده شده است.
همانگونه که از شکلهای نشان داده شده در شکل  5بر مي آيد،
حضور گونه آلي  GPTMSدر ساختار ميزان جذب را به طور
چشمگيری افزايش مي دهد.
يونهای سديم موجود در حفرهها و کانالهای اليه
آلومينوسيليکاتي هيدراته مي توانند با يونهای موجود در محيط
آبي مبادله شوند .افزون بر آن ،در حضور گونه آلي اصالح کننده

*به فايل  pdfمقاله مراجعه شود.
علمي ـ پژوهشي
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شکل 7ـ تصويرهاي  SEMجاذب هسته مغناطيسي ـ اليه زئوليتي سنتز شده.
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شکل 0ـ نتيجههاي آناليز ( VSMسبز NiFe2O4 :و سياه
 Na(Si2Al)O6.xH2Oاصالح شده با .)GPTMS

احتمال جذب شيميايي گونههای يوني بر روی جاذب افزايش مييابد.
نتيجههای بهدست آمده به خوبي نشان مي دهد که جاذب
اصالح شده به طور گزينش پذير غلظت يون کادميم را بيشتر از
سرب کاهش داده است .يونهای کادميم و سرب به ترتيب دارای
شعاع يوني  15 pmو  118ميباشند .اندازه کوچکتر يون کادميم
شرايط را برای جذب بهتر آن در خلل و فرج اصالح شده جاذب
فراهم مي آورد .شکل  3طرحوارهای از مسيرهای احتمالي
جذب يونهای سنگين بر روی جاذب سنتز شده در محيط آبي را
نمايش ميدهد.
برای مطالعه اثر اسيديته محيط ،ظرفيت جذب نمونهها
در راستای حذف يون سرب در  pHهای  ،5 ،6و  1مورد بررسي
قرار گرفت و بر اساس نتيجههای به دست آمده ،مقدار پارمتر
119

) qt (mg/gدر اين  pHها بهترتيب برابر  ،135 ،148و  176برآورد شد.
 pHمحلول پارامتر مهمي در فرايندهای جذبي در محيط آبي ميباشد
بهطوری که هم ساختار سطحي جاذب و هم ميزان رسوبدهي
يونهای موجود را به طرز چشمگيری تحت تاثير قرار ميدهد.
سايتهای فعال جذب بر روی سطح بسته به ميزان اسيديته
محيط ميتوانند پروتونه و يا پروتونزدايي شوند .از سويي سرب
در  pHهای گوناگون ميتواند به شکل يونهای ،PbOH+ ،Pb2+
و ‒ Pb(OH)3در محيط ظاهر شود .آلومينوسيليکاتهای بلوری
نسبت به جذب سطحي يونهای هيدرونيوم در غلظت باالی آنها
(محيطهای اسيدی) بسيار گزينشي عمل ميکنند .همچنين
در غلظتهای باالی آنها در محيط اين يونها با ديگر يونهای
موجود در محيط برای تبادل يوني با کاتيونهای موجود
در حفرههای اليه آلومينوسيليکاتي رقابت مي کنند .در محيطهای
قليايي گروه عاملي اتيلن اکسيد نيز تحت تاثير باز شدن نوکلئوفيلي
حلقه قرار گرفته و ميزان جذب سطحي به اين طريق افزايش مييابد.
مکانيسم عمل سطوح جاذب در محيطهای قليايي در شکل 7
نشان داده شده است.
نتيجهگيري

(زئوليتي)

(مغناطيسي)-اليه
هسته
ساختارهای
 Na(Si0Al)O3.xH0O/NiFe0O4اصالح شده با گونه GPTMS
با روش هيدروترمال سنتز شدند .روشهای ،TGA ،BET ،XRD
و  SEMبرای شناسايي و تعيين ساختار نمونهها بهکار گرفته شد.
بر اساس نتيجههای آناليز  ،XRDرشد اليه بلوری آلومينوسيليکاتي
را بر روی هستههای مغناطيسي موفقيت آميز بوده است.
علمي ـ پژوهشي
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شکل  5ـ منحنيهاي کاهش غلظت سيونهاي سرب (لوزي) و کادميم (مربع) بر روي محصول اصالح شده نهايي ( )aو
نمونه .)b( Na(Si2Al)O6.xH2O/NiFe2O4

شکل  6ـ مکانيسمهاي پيشنهادي بهدام افتادن يونهاي فلزهاي سنگين به وسيلهي جاذب نهايي سنتز شده.

همچنين تصويرهای  SEMنشان دادند که فراوردههای کروی
شکل بوده و توزيع اندازه ذرههای زير  122نانومتر ميباشد.
فعاليت جذبي نمونههای سنتز شده در راستای حذف
يونهای فلزهای سنگين  Pb2+و  Cd2+مورد بررسي قرار گرفت و
نتيجهها نشان داد نمونهها توانايي بااليي در حذف يونهای ياد شده
از آبهای آلوده را دارا مي باشند .همچنين فراوردهی پاياني
به طور گزينشي  Cd+0را بهتر از يونهای سرب حذف ميکند.
در ادامه مکانيسم جذب و نقش گونه آلي اصالح کننده مورد بحث
علمي ـ پژوهشي

قرار ميگيرد .سرانجام ميزان جذب يون سرب در محيطهای
اسيدی ،خنثي ،و قليايي نيز مورد مطالعه قرار گرفت و براساس
نتيجههای بهدست آمده ميزان جذب در محيطهای قليايي باالتر
برآورد شد.
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