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بررسي ميزان جذب سطحي متيل اورانژ
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چكيده :در اين پژوهش ،نانومواد  Ag-TiO2و  Ag-TiO2/GOتهيه و با روشهاي گوناگون مانند ،SEM ،XRD
 Raman ،EDXو آناليز  BETشناسايي شدند .خاصيت جذب سطحي نمونه هاي تهيه شده در حذف متيل اورانژ
به عنوان آالينده آلي از محلولهاي آبي مورد بررسي قرار گرفت .نانوکامپوزيت  ، Ag-TiO2/GOفعاليت بيشتري
نسبت به  Ag-TiO2از خود نشان داد .به منظور درک ماهيت جذب ،مدلهاي همدمايي جذب مورد مطالعه
قرار گرفتند .از بين مدلهاي همدمايي جذب ،براي جاذبهاي  Ag-TiO2و  ،Ag-TiO2/GOبه ترتيب ،مدل فروندليچ
با ضريب همبستگي  0/989و مدل النگموير با ضريب همبستگي  0/993بهترين تطابق را با دادههاي به دست آمده
نشان داد .طبق مدل النگموير ،بيشترين ظرفيت جذب متيل اورانژ با استفاده از جاذب 99/44 mg/g ،Ag-TiO2/GO
به دست آمد که به تقريب سه برابر ظرفيت جذب  Ag-TiO2ميباشد .همچنين بررسي سينتيک واکنش نشان داد که فرايند
جذب سطحي متيل اورانژ با استفاده از جاذب  Ag-TiO2/GOاز مدل سينتيکي شبه درجه دوم پيروي ميکند.
طبق مطالعههاي ترموديناميکي ،مقدار منفي  ΔG0و  ΔH0به ترتيب نشان دهنده خود به خودي بودن و گرمازا بودن
جذب متيل اورانژ بر روي نانوکامپوزيت  Ag-TiO2/GOميباشد.
واژههاي كليدي :نانوکامپوزيت Ag-TiO2/GO؛ آالينده آلي؛ مدلهاي جذب سطحي؛ مطالعههاي ترموديناميکي.
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مقدمه

يکي از مسئلههايي که بشر در هزاره جديد با آن روبرو شده است،
مشکل پاکسازي منابع طبيعي آب و هوا ميباشد .ترکيبهاي آلي که
به عنوان آالينده در سيال خروجي پسابهاي ناشي از کارخانهها يا
منابع خانگي وجود دارند بايد پيش از تخليه در محيط زيست تخريب شوند.
همچنين اين آاليندهها ممکن است در آبهاي سطحي يا
زيرزميني نيز وجود داشته باشند که نيازمند تصفيه براي رسيدن به آب
قابل نوشيدن با کيفيت باال ميباشند .رنگهاي سنتزي گروه بزرگي
از مواد شيميايي را تشکيل ميدهند که به طور معمول در پيرامون زندگي

روزانه بشر حضور دارند ] .[۱اين ترکيبها در صنايعي مانند نساجي،
چرم ،کاغذ ،داروسازي ،رنگ ،لوازم آرايشي و غيره مورد استفاده
قرار ميگيرند ] .[2تخمين زده ميشود حدود  ۱۱درصد از اين ترکيبها
در طول فرايند رنگرزي وارد پساب شوند .از بين بردن مواد آلي موجود
در پسابها همواره به عنوان يک مشکل عمده در صنعت مطرح
بوده است .در بين اين مواد ،رنگهاي آزو مانند متيل اورانژ بزرگترين
و مهمترين دسته از رنگهاي تجاري به شمار ميروند که در زمره
آاليندههاي سرسخت و غيرقابل تخريب زيستي محسوب ميشوند ].[3
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در سالهاي اخير ،روشهاي گوناگوني مانند فرايندهاي اکسايش
پيشرفته ،تخريب زيستي ،ازناسيون ،اسمز وارون و جذب سطحي
به منظور حذف آاليندهاي آلي از محلولهاي آبي مورد استفاده
قرار گرفته است ] .[4با توجه به اينکه در روشهاي ياد شده،
نياز به تجهيزها يا کاتاليستهاي ويژه است ،به نظر ميرسد
فرايند جذب سطحي از ديدگاه هزينه و عملياتي ،انتخاب مناسبي
براي حذف آاليندههاي آلي از محلولهاي آبي است ].[5
امروزه کاتاليست تيتانيم دي اکسيد به منظور حذف آاليندهها
به ويژه ترکيبهاي رنگي از آب ،به دليل ويژگيهاي يگانه آن
مانند غير سمي بودن ،پايداري باال و عملکرد کاتاليستي نوري
عالي مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است ] .[6با وجود کارايي
باالي  ،TiO2عملکرد اين کاتاليست در زمينه جذب سطحي
آاليندهها چندان رضايت بخش نيست.
گرافن اليهاي از گرافيت و به عنوان يک آلوتروپ دو بُعدي
از کربن با ساختار صفحه اي شبکه مانند النه زنبوري است.
اين ماده از قويترين موادي است که تاکنون اندازه گيري شده
است ] .[7اين ترکيب به عنوان بلوکهاي ساختماني ،نانولولههاي
کربني و فولرينهاي بزرگ است .گرافن ويژگيهاي فيزيکي
عجيبي از خود نشان ميدهد که پيش از اين در مقياس نانو
ديده نشده است .تحرک الکتروني بسيار باال و مسير پويش آزاد
الکتروني طوالني ،اَبَر رسانايي گرمايي ،مقاومت مکانيکي باال،
انعطاف پذيري  ،جذب آاليندهها و برخي از يونهاي فلزي و نيز
ويژگيهاي کاتاليستي از ويژگيهاي چشمگير گرافن است ].[8
در سالهاي اخير ،پژوهشهاي زيادي براي توسعه روشهاي
متفاوت توليد گرافن و کامپوزيتهاي آن صورت پذيرفته است.
همانگونه که گفته شد ،يکي از ويژگيهاي گرافن وکامپوزيتهاي
آن جذب آاليندههاي آب و خاک است .با توجه به سطح ويژه
زياد ،گرافن ميتواند در بهبود عملکرد  TiO2مؤثر واقع شود و
نانوکامپوزيتي تشکيل شده از  TiO2و گرافن به عنوان جاذبي قوي
در حذف آاليندهها از محلولهاي آبي عمل نمايد ].[9
در اين کار پژوهشي ،به منظور بررسي تأثير گرافن اکسيد
در خاصيت جذب سطحي  ،TiO2و نيز مقايسه فعاليت جذب سطحي
 Ag-TiO2با  ،Ag-TiO2 /Goنانوکامپوزيت تهيه و در جذب
سطحي متيل اورانژ از محلولهاي آبي مورد بررسي قرار گرفت.
همچنين به منظور درک ماهيت جذب و نيز محاسبه مقدارهاي
 ΔG0و  ΔH0به ترتيب مدلهاي همدمايي جذب ،سينتيک و
ترموديناميک واکنش مورد بحث و بررسي قرار گرفتند.
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بخش تجربي

تيتانيم تتراايزوپروپوکسايد ،اتانول ،نيتريک اسيد ،سولفوريک اسيد،
نقره نيترات ،گرافيت ،پتاسيم پرکلرات و متيل اورانژ از شرکت
مرک خريداري و مورد استفاده قرار گرفتند.
تهيه نانوذرههاي  Ag-TiO2به روش سل-ژل

به منظور تهيه نانو ذرههاي تيتانيوم دياکسيد به روش سل ـ ژل،
ابتدا تيتانيم تتراايزوپروپوکسايد و اتانول در ظرف آزمايش
ريخته شده و تحت امواج فراصوت قرار گرفت .سپس در حالي که ظرف
آزمايش به وسيله همزن مغناطيسي به شدت هم زده ميشد ،آب
داراي مقدار مورد نياز ( ۱/5درصد مولي) نقره نيترات قطره قطره
به محلول افزوده شد که افزودن آب در شرايط بازرواني انجام گرفت.
سپس سوسپانسيون به دست آمده خشک شده و پودر به دست آمده
در دماهاي گوناگون به مدت  3ساعت کلسينه شد .نسبت مولي
تيتانيم تتراايزوپروپوکسايد ،اتانول و آب به صورت  ۱1۱165بود.
تهيه گرافن اکسيد با روش استادن ماير

براي تهيه اين ترکيب ،نيتريک اسيد ( 9ميليليتر) و
سولفوريک اسيد ( ۱8ميليليتر) در حمام يخ صفر درجه همراه
با هم زدن شديد با يکديگر مخلوط شده ،سپس پودر گرافيت ( ۱گرم)
آهسته به مخلوط اسيدي افزوده شد .آنگاه پتاسيم کلرات ( ۱۱گرم)،
در مدت زمان يک ساعت به آهستگي به مخلوط افزوده شد
بهطوري که دماي آن از  2۱°Cفراتر نرفت .به منظور خالصسازي،
ترکيب خميري سياه رنگ تا رسيدن به  pHخنثي با آب يونزدايي شده
شستشو داده شد .در انتها رسوبهاي به دست آمده در آون خأل
در دماي  6۱°Cخشک شد که در اين حالت پودر سياه رنگ
گرافن اکسيد به دست آمد .
تهيه نانوکامپوزيت Ag-TiO2/GO

براي تهيه نانوکامپوزيت  ،Ag-TiO2/GOابتدا  2۱ميلي گرم
گرافن اکسيد در محلولي از  8۱ميلي ليتر آب مقطر و  4۱ميليليتر
اتانول حل شد و به مدت  2ساعت در اولتراسونيک قرار داده شد.
سپس  2۱۱ميلي گرم نانوذرههاي  Ag-TiO2افزوده شد و
به مدت  2ساعت روي هم زن قرار داده شد تا يک سوسپانسيون
همگن به دست آيد .سوسپانسيون به مدت  3ساعت در اتوکالو
با دماي  ۱2۱ °Cقرار داده شد سپس سوسپانسيون به دست آمده
علمي ـ پژوهشي
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در اين معادله  kثابتي معادل با  λ ،۱/89طول موج اشعه
معادل با  β ،۱/۱54۱56 nmپهناي پيک در نصف مقدار بيشينه و
 نصف زاويه ديفراکسيون ميباشد.
درصد فازهاي آناتاز و روتيل موجود در ساختار بلوري
با استفاده از معادلهي زير محاسبه شد ]1[۱۱
X

بررسي جذب سطحي متيل اورانژ با استفاده از نانوکامپوزيت
Ag-TiO2/GO

همه کارهاي آزمايشگاهي اين پروژه در يک سامانه راکتور ناپيوسته
در درون يک محفظه چوبي انجام گرفت .به منظور بررسي
فعاليت جذب سطحي نانوکامپوزيت 4۱،Ag-TiO2/GOميلي گرم
از آن با ترازو به دقت وزن شد و 5۱ميلي ليتر آب مقطر به آن
افزوده شد .بالن محتوي نانوکامپوزيت  Ag-TiO2/GOدرحمام
فراصوت بهمدت 3۱دقيقه در معرض مواج فراصوت قرار داده شد.
سوسپانسيون واکنش از افزودن  2۱ميلي گرم بر ليتر متيل اورانژ
در درون بالن داراي نانوکامپوزيت  Ag-TiO2/GOتهيه شد.
 ۱۱۱ميلي ليتر از سوسپانسيون تهيه شده در درون راکتور وارد شد
در حال همزدن ،در هر  ۱۱دقيقه به مقدار  5ميلي ليتر نمونه برداري
انجام شد .سپس نمونههاي موجود در لولههاي آزمايش
به مدت  2۱دقيقه سانتريفيوژ شد تا ذرههاي کاتاليست به طور کامل
جدا شوند .جذب نمونههاي سانتريفيوژ شده با استفاده از دستگاه
پرتو سنجي  UV-Visدر  λmax =465 nmخوانده شد.
دستگاههاي شناسايي و اندازه گيري
 W 171 kHz, 35مدل" " Elma T460/H

دستگاه فراصوت
دستگاه  XRDمدل Bruker-SMIEENS D 5000
دستگاه  Uv-Visمدل SHIMADZU 1700
دستگاه ميکروسکوپ الکتروني روبشي ) (SEMمدل ""MV2300
 EDXمدل Thermo Noran
دستگاه  BETمدل ""Belsorp mini II
دستگاه رامان مدل ""Takram P50C0R10
نتيجهها و بحث
بررسي ساختار بلوري و اندازه نانوساختارهاي ،TiO2

2

 Ag-TiOو

Ag-TiO2/GO

اندازه و درصد فازهاي نمونههاي تهيه شده ،با پراش
پرتو ايکس ) (XRDمورد بررسي قرار گرفت .طيفهاي XRD
در بازه 2 = 2۱- 7۱با ولتاژ  4۱ kWو جريان  3۱ mAثبت شده اند.
قطر متوسط ذرههاي تهيه شده با استفاده از طيفهاي  XRDو با
معادلهاي به نام معادله دباي ـ شرر( )۱به صورت زير محاسبه شد ]1[۱۱
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 درصد فاز روتيل

در اين معادله  IAو  IRبه ترتيب شدت پيک واقع در ،2 = 25/5º
(اصلي) براي آناتاز و شدت پيک واقع در ( ،2 = 27/42 ºاصلي)
براي روتيل هستند.
طيفهاي  XRDنمونههاي  Ag-TiO2و Ag-TiO2/GO
به ترتيب در شکلهاي ۱ـ الف و ۱ـ ب نشان داده شده است.
فازها و اندازه ذرههاي نمونههاي تهيه شده نيز در جدول ۱
گزارش شده است .براي تمام نمونهها ،فاز آناتاز خالص ديده ميشود.
قطر ذرههاي بهدست آمده بين  8تا  ۱۱نانومتر ميباشد.
شدت پيک اصلي واقع در  2=25/5ºنشان دهنده درجه باالي
بلورينگي نانومواد تهيه شده ميباشد .نکته چشمگير اين است که
هيچ پيکي از نقره در طيف  XRDمربوط به کاتاليست
 Ag-TiO2ديده نميشود که اشاره به اين دارد فناوري سل ـ ژل
با بهره باال ذرههاي فلز را برروي کاتاليست  TiO2پراکنده ميسازد ].[۱2
اندازه ذرههاي مربوط به نانوکامپوزيت  Ag-TiO2/GOحدود
 8نانومتر است .ميتوان نتيجه گرفت با افزودن گرافن بر روي
کاتاليست  ، Ag-TiO2از رشد بلورهاي  Ag-TiO2جلوگيري
شده است .در توجيه کاهش اندازه ذرهها در نانوکامپوزيت
 Ag-TiO2/GOنسبت به  Ag-TiO2ميتوان گفت با رشد
 Ag-TiO2بر روي سطح گرافن ،گروههاي عاملي موجود بر روي
گرافن به عنوان قالب عمل کرده و باعث افزايش درجه بلورينگي
و کاهش اندازه ذرهها شده است ] .[۱3همچنين هيچ پيکي از مواد
کربني در طيف  XRDمربوط به نانوکامپوزيت  Ag-TiO2/GOديده
نميشود که بيانگر پايين بودن شدت پيک و وجود مقدارهاي کم
گرافن اکسيد در نانوکامپوزيت  Ag-TiO2/GOاست ].[۱4
به عبارت ديگر پيک مربوط به گرافن در  2=25/7ºضعيف بوده
و بهوسيله پيک مربوط به تيتانيم دي اکسيد در 2=25/5º
همپوشاني شده است ] .[۱5در هر حال ،شکل و مکان پيکها
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جدول 1ـ اندازه و نسبت فازها در نمونههای تهيه شده.

درصد فاز

قطر ذره ها (نانومتر)

نمونه

روتيل

آناتاز

روتيل

آناتاز

-

۱۱

-

۱۱۱

2Ag-TiO

-

8/۱

-

۱۱۱

/GO2Ag-TiO

شدت )(a.u.

( 2درجه)

شدت )(a.u.

37

17

57

17

77

27

17

17

57

17

( 2درجه)

77

27

شکل 1ـ الگوی  XRDنمونههای تهيه شده :الف)  Ag-TiO2و ب) Ag-TiP2/GO

در  Ag-TiO2/GOشبيه به نمونه  Ag-TiO2است .بنابراين ،گرافن
ساختار  Ag-TiO2را تغيير نداده است.
بررسي ريخت شناسي نانوکامپوزيت  Ag-TiO2/GOبا استفاده از SEM

تصوير  SEMنانوکامپوزيت  Ag-TiO2/GOدر شکل 2
نشان داده شده است .در اين تصوير ،توزيع يکنواختي از ذرهها
قابل ديدن است .با توجه به انباشتگي کمتر ذرهها ،سطح ويژه
بزرگتري براي نانوذرهها قابل پشتيباني است و در نتيجه توانايي
جذب سطحي نانوکامپوزيت  Ag-TiO2/GOبه طور چشمگيري
افزايش مييابد ].[۱6
آناليز عنصري نانوکامپوزيت  Ag-TiO2/GOبا استفاده از
طيف سنجي EDX

به منظور شناسايي عناصر موجود در نانوکامپوزيت ،Ag-TiO2/GO
از آناليز  EDXاستفاده شده است  .طيفسنجي تفکيک انرژي
 )۱(EDXدر واقع يک سامانه افزوده شده به  SEMاست و براي
تخمين ترکيب شيميايي سطح يک نمونه جامد استفاده ميشود.

در اين روش با استفاده از آناليز پرتو ايکس بازگشتي از نمونه،
به بررسي ترکيب شيميايي و آناليز عنصري سطح نمونه پرداخته ميشود.
پيکهاي  O ،C ،Agو  Tiبه روشني در شکل ديده ميشوند
(شکل  )3که تأييدي بر تشکيل نانوکامپوزيت Ag-TiO2/GO
با درجه خلوص باال ميباشد .دو پيک قوي ديده شده در  4/5۱و
 4/92کيلوالکترون ولت مربوط به  Tiو پيک متوسط ديده شده
در  ۱/52کيلوالکترون ولت مربوط به  Oميباشد ].[۱7
همچنين سيگنال مربوط به  Cاز گرافن ،سيگنال مربوط به Ti
از تيتانيم دي اکسيد و سيگال مربوط به  Oاز نانوذرههاي
تيتانيم دي اکسيد و مقدار کمي از آن از گرافن مشتق شده است.
آناليز  EDXنشان ميدهد تيتانيم و اکسيژن اجزاي اصلي تشکيل دهنده
نانوکامپوزيت بوده و نقره و کربن به ميزان کمتري در آن حضور دارند.
اين دادهها نتيجههاي به دست آمده از آناليز  XRDرا تأييد ميکنند.
امکان تعيين يونهاي فلزي  Ag+با مقدارهاي بسيار پايين
با اين آناليز به توزيع منظم و يکنواخت يونهاي فلزي نسبت
داده ميشود ] .[۱8همچنين آناليز  EDXهيچ سطح چشمگيري از
ناخالصي که ميتواند از اين فرايند به وجود آيد را نشان نميدهد.
)5( Energy Dispersive X-Ray (EDX) spectroscopy
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شدت

17

7

5

انرژی (الکترون ولت)

شکل 7ـ طيف  EDXنانوکامپوزيت.Ag-TiO2/GO

شکل 2ـ تصوير  SEMنانوکامپوزيت .Ag-TiO2/GO

187

127

V0/cm7 (STP)/g

17

17

V0/cm7 (STP)/g

97

127

77

7/5

1

7

7

P/P0

1

7

7/5

7

P/P0

شکل 1ـ نمودار همدمای جذب ،واجذب گاز نيتروژن بر سطح نمونه های تهيه شده :الف)  Ag-TiO2و ب) .Ag-TiO2/GO

بررسي اندازه سطح ويژه و توزيع اندازه حفرههاي نانوذرههاي
سنتز شده

همدماي جذب-واجذب گاز نيتروژن بر سطح جاذبهاي تهيه شده
در شکل  4نشان داده شده است .نمونهها از همدماي نوع IV
طبقه بندي آيوپاک پيروي ميکنند که نشانگر وجود موادي
با ساختار تخلخلي مزوپروس است و يک حلقه پسماند  ۱از نوع H 2
دارند ].[۱9
شکل  ،5توزيع اندازه خلل و فرج را نشان ميدهد که
با استفاده از روش  BJHو از منحني واجذب سطحي محاسبه شده
است .همانگونه که در جدول  2ديده ميشود متوسط اندازه
روزنهها براي  Ag-TiO2و  Ag-TiO2/GOبه ترتيب برابر با
 8/9و  7/6نانومتر ميباشد .ديده ميشود براي جاذب
 ،Ag-TiO2/GOاندازه خلل و فرج کوچکتر است .ميتوان نتيجه
علمي ـ پژوهشي

گرفت تجمع بلورهاي کوچکتر ،تشکيل خلل و فرج ريزتري را
داده است ].[2۱
حجم روزنهها به ترتيب براي جاذبهاي  Ag-TiO2و
 ۱/۱2 Ag-TiO2/GOو ۱/237 cm3/gبه دست آمد که نشان ميدهد
صفحههاي گرافن توانسته اند به خوبي به وسيله نانوذرههاي
 Ag-TiO2جدا گردند ].[2۱
بررسي اندازه سطح ويژه جاذبهاي تهيه شده

مساحت سطح ويژه با استفاده از روش
جذب سطحي براي جاذبهاي  Ag-TiO2و Ag-TiO2/GO
به ترتيب برابر با  8۱/۱3و  ۱42/9 m2/gبه دست آمده است.
فرايندهاي جذب سطحي ،واکنشهاي شيميايي هستند که
در سطح ذرهها انجام ميگيرند .با افزايش مساحت سطح ذرهها،
BET

و از منحني
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جدول 2ـ بررسي ويژگيهای ساختاری نمونههای تهيه شده.

متوسط اندازه خلل و فرج
(نانومتر)

حجم کلي خلل و فرج
(سانتيمتر مکعب بر گرم)

مساحت سطح ويژه
(متر مربع بر گرم)

نمونه

8/9

۱/۱2

8۱/۱3

Ag-TiO2

7/6

۱/237

۱42/9

Ag-TiO2/GO

dVp/drp

17

17

77

77

7

7
17

dVp/drp

97

97

17

1

1

( rpنانومتر)

( rpنانومتر)

شکل  5ـ نمودار توزيع اندازه خلل و فرج سطح نمونههای تهيه شده :الف)  Ag-TiO2و ب) .Ag-TiO2/GO

ميزان تماس آنها با واکنشگرها افزايش يافته و در نتيجه ميزان
کارايي آنها بيشتر ميشود ] .[22سطح ويژه بزرگتر جاذب
 Ag-TiO2/GOدر مقايسه با جاذب  Ag-TiO2ميتواند دليلي
بر افزايش کارآيي آن باشد.

( ۱592 cm-۱نوار  )Gمتعلق به اتمهاي کربن است و نشاندهنده
وجود تعدادي از اتمهاي کربن دست نخورده اي است که
در شبکه گرافيتي باقي ماندهاند ].[23
تأثير مدت زمان تماس بر روي ظرفيت جذب نانوساختار

آناليز رامان جاذبهاي  Ag-TiO2و Ag-TiO2/GO

Ag-TiO2/GO

شکل  ،6آناليز رامان نمونههاي  Ag-TiO2و  Ag-TiO2/GOرا
نشان ميدهد .نانوذرههاي  Ag-TiO2پيکهاي ارتعاشي ويژهاي را
در )،5۱4 cm-۱ (A1g) ،392 cm-۱ (B1g) ،۱42 cm-۱ (Eg
) 634 cm-۱ (Egنشان ميدهند که بيانگر حضور فاز آناتاز خالص
در نمونه تهيه شده است .هيچ پيکي مربوط به فاز روتيل يا
بروکسيت ديده نميشود که با نتيجههاي به دست آمده
از  XRDهمخواني خوبي دارد .باال بودن شدت پيکها نشان ميدهد
نانوذرههاي سنتز شده از درجه تبلور بااليي برخوردارند.
در آناليز رامان نمونه  ، Ag-TiO2/GOدو پيک برجسته
در  ۱366 cm-۱و  ۱592cm-۱ديده ميشود که بيانگر وجود گرافن اکسيد
در نمونه است .نوار ارتعاشي در ناحيه ( ۱366 cm-۱نوار ،)D
متعلق به اتمهاي کربن است که گروههاي عاملي اکسيژن دار
روي آنها قرار گرفته است .همچنين نوار ارتعاشي در ناحيه

به منظور يافتن زمان تماس بهينه ۱/۱4 ،گرم جاذب مورد نظر
به  ۱۱۱ميليليتر محلول متيل اورانژ با غلظت  2۱ميلي گرم بر ليتر
افزوده شد .مخلوط به مدت  3۱دقيقه در معرض امواج فراصوت
قرار گرفت .سپس در حال هم زدن به داخل راکتور منتقل شد و
در بازه زماني  ۱۱دقيقه نمونه برداري انجام گرفت .نتيجهها
در شکل  7نشان داده شده است .حذف متيل اورانژ به وسيله
هر دو جاذب در ابتدا با سرعت انجام گرفت ولي با گذشت زمان کندتر شد.
دليل اين امر ،در دسترس بودن تعداد زيادي فضاي خالي در سطح
جاذب در ابتداي واکنش است .با گذشت زمان نيروي دافعه بين
اجزاي موجود بر روي فاز جامد و فاز محلول افزايش يافته و ميزان
جذب سطحي کاهش مييابد ] [24با توجه به شکل  ،6زمان
تماس بهينه براي حذف آالينده از طريق جذب سطحي ۱ ،ساعت است.
از اين رو ،در ساير مطالعات ،زمان  ۱ساعت در نظر گرفته شد.
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87

شدت )(a.u.

17

ظرفيد جذب )(mg/g

17

27

7777

117

277 177 1777 1177 1877 2277 2177

127

177

87

17

17

27

7

7

زمان (دقيقه)

-1

تغييرهای عدد موجي ( )cm

شکل  1ـ آناليز رامان :الف)  Ag-TiO2و ب) .Ag-TiO2/GO

شکل 3ـ تأثير مدت زمان تماس در جذب متيل اورانژ بر روی
الف)  ، Ag-TiO2ب) . Ag-TiO2/GO

مطالعههاي جذب همدما براي نانوکامپوزيت Ag-TiO2/GO

 nظرفيت و شدت جذب هستند.
دادههاي النگموير و فرندليچ به ترتيب از شيب و عرض از
مبدا رسم خطي نمودارهاي  1/qeبر حسب  Ln qe ،1/ceبر حسب
 Ln ceمحاسبه شدند.
مقدارهاي ثابت همدماي همراه با ضريبهاي همبستگي
در جدول  3گزارش شده اند .ديده ميشود در تمامي غلظتها،
ميزان متيل اورانژ جذب شده بر روي جاذب  Ag-TiO2کمتر از
ميزان متيل اورانژ جذب شده بر روي جاذب  Ag-TiO2/GOميباشد.
در جدول  3ديده ميشود که فرايند جذب را ميتوان با تمام
مدلهاي مقايسهاي نتيجههاي به دست آمده از ارزش
ضريب همبستگي توضيح داد .با اين حال براي جاذب ،Ag-TiO2/GO
توصيف با همدماي النگموير بهتر از بقيه است .در حالي که براي
جاذب  Ag-TiO2ضريب همبستگي به دست آمده براي مدل
همدماي فروندليچ باالتر از ساير مدلها است که مناسب بودن مدل
همدماي فروندليچ را براي توصيف جذب متيل اورانژ بر روي
جاذب  Ag-TiO2نشان ميدهد .براساس مدل النگموير ،بيشترين
ظرفيت جذب متيل اورانژ به وسيله جاذبهاي  Ag-TiO2و
 Ag-TiO2/GOبه ترتيب  2۱/6۱و  69/44 mg/gميباشد.
به عبارت ديگر Ag-TiO2/GO ،حدود سه برابر بيشتر از Ag-TiO2
ميتواند متيل اورانژ را از طريق جذب سطحي از محلولهاي آبي
حذف نمايد .علت اين امر را ميتوان به مساحت سطح ويژه بزرگتر
 Ag-TiO2/GOنسبت داد .همچنين ،در کنار جذب سطحي فيزيکي،
جذب سطحي شيميايي نيز نقش بزرگي در فرايندهاي جذب بازي ميکند.
طي جذب سطحي متيل اورانژ بر روي جاذب ،Ag-TiO2/GO

جذب همدما ،براي توجيه فعل و انفعالهاي اجزاي موجود
در محلول با جاذب داراي اهميت است .مقدار متيل اورانژ جذب شده
بر روي نانوکامپوزيت  Ag-TiO2/GOبا استفاده از معادله ()3
محاسبه ميشود ]1[25
(c  c)v

()3

M

q

در اين معادله  Co ،qو  Cبه ترتيب مقدار متيل اورانژ جذب شده
( ،)mg/gغلظت اوليه و غلظت نهايي رنگ در محلول ()mg/L
ميباشند .همچنين V ،حجم محلول ( )Lاست و  Mوزن خشک
جاذب ( )gميباشد.
تعادل دادههاي جذب همدما به ترتيب با توجه به معادلههاي
جذب همدماي خطي النگموير و فرندليچ ،مورد بررسي قرار گرفت1
 1
 
qe  Klq m

()4

 1
1


 Ce q m

() 5

1
ln q e  ln Ce  ln K f
n

در اين معادلهها1
) Ce (mg/Lغلظت تعادلي متيل اورانژ
) qe (mg/gمقدار متيل اورانژ جذب شده در لحظه ي تعادل
) qm (mg/gبيشينه جذب در تک اليه
) Kl (L/mgثابت النگموير
] Kf [(mg/g) (L/mg)1/nثابت فرندليچ
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جدول 7ـ پارامترهای ايزوترم جذب سطحي برای متيل اورانژ جذب شده بر روی نانوکامپوزيت Ag-TiO2/GO

جاذب
Ag-TiO2/GO

Ag-TiO2

69/44

2۱/6۱

بيشينه مقدار جذب

۱/4۱5

۱/۱85

شدت جذب1

۱/993

۱/97۱

ضريب همبستگي 1

۱۱/989

۱/52

ثابت مدل1

4/772

۱/۱3۱

شدت جذب1

۱/965

۱/989

ضريب همبستگي1

گرافن ميتواند با متيل اورانژ پيوند  π -πو پيوند هيدرژني
ايجاد نمايد ] .[26نيروي محرک براي جذب سطحي شيميايي
ترکيبهاي آلي بر روي گرافن ،بر اساس ويژگيهاي دهندگي و
گيرندگي الکترون بين گرافن و حلقه بنزن چشمگير است .گروههاي
هيدروکسيل موجود بر روي سطح گرافن به عنوان دهنده الکترون
عمل کرده و از طريق تشکيل پيوند  ،π -πميزان جذب سطحي را
به طور چشمگيري افزايش ميدهند ].[27
مطالعه سينتيکي

بهمنظور پيشبيني سرعت جذب سطحي و همچنين مدلسازي و
طراحي فرايند جذب سطحي ،سينتيک واکنش مورد بررسي قرار ميگيرد.
به طور معمول براي ارزيابي مکانيسم فرايند جذب سطحي از مدل سينتيکي
شبه درجه اول و شبه درجه دوم استفاده ميشود .شکل خطي مدل
سينتيکي شبه درجه اول به صورت زير نوشته ميشود ]1[28
()6

 k1,ads 
log  q e  q   log q e  
 t
 2/ 303 

در اين معادله q 1و  K۱,adsبه ترتيب ،مقدار آالينده جذب شده
در زمان  tو ثابت سرعت واکنش را نشان ميدهد .شکل خطي
مدل سينتيکي شبه درجه دوم به شکل زير است ]1[29
()7

t
1  1 t

 
q k 2,ads qe2  q e 

در اين معادله k2,ads ،ثابت نرخ جذب با درجه دوم بر حسب
گرم بر ميلي گرم بر دقيقه است.
127

ايزوترم
qm(mg/g) 1

)KL (L/mg

مدل النگموير

R2

)KF(mg/g

مدل فروندليچ

n
R2

نمودار مربوط به مدل سينتيکي شبه درجه اول و دوم براي
جذب سطحي متيل اورانژ با استفاده از نانوکامپوزيت Ag-TiO2/GO
به ترتيب در شکل ( 8الف) و ( 8ب) نشان داده شده است.
پارامترهاي سينتيکي و ضريبهاي همبستگي مدلهاي ياد شده
در جدول  4گزارش شده است .همانگونه که در جدول 4
ديده ميشود ،ضريب همبستگي سينتيک جذب سطحي متيل اورانژ
بهوسيله نانوکامپوزيت  Ag-TiO2/GOبا استفاده از مدل شبه درجه دوم
( )R2=۱/993مقدار بيشتري به دست آمده است .با توجه به اينکه
فرايند جذب سطحي دربرگيرنده مکانيسمهاي گوناگون مانند
جاذبه الکترواستاتيک و نيز برهمکنشهاي شيميايي بين محلهاي
فعال و يونهاي آالينده است ،مدل سينتيکي شبه درجه دوم
در توصيف مکانيسم جذب سطحي با استفاده از جاذبهاي
گوناگون مناسب تر ميباشد ] .[29در سال  2۱۱6ليو و همکاران
به نتيجههاي همانندي دست يافتند .آنها طي مطالعهاي نشان دادند
جذب سطحي آالينده متيلن بلو با استفاده از نانوکامپوزيت
 TiO2/GOاز معادله شبه درجه دوم پيروي ميکند ].[3۱
مطالعه ترموديناميکي

به منظور مطالعه ترموديناميکي جذب سطحي آالينده متيل اورانژ
بر روي نانوکامپوزيت  ،Ag-TiO2/GOدماي محلول بين  25°Cو
 3۱3 K( 4۱°Cـ  )298تغيير داده شد و تغييرهاي انرژي آزاد گيبس
) ،(ΔG°) (kJ/molتغييرهاي آنتالپي ) )ΔH°( (kJ/molو تغييرهاي
آنتروپي ) )ΔS°( (kJ/mol.Kبا معادلههاي ( )8و ( )9محاسبه شد1
() 8

 G  RT ln K D
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جدول 1ـ پارامترهای سينتيکي برای جذب سطحي متيل اورانژ بر روی نانوکامپوزيت .Ag-TiO2/GO

مقدارها

مدل سينتيکي
مدل شبه درجه اول

qe(mg/g) 1

مقدار ماده جذب شده در زمان تعادل
ثابت تعادل مدل شبه درجه اول K1,ads (min-1) 1
ضريب هبستگي R2 1

۱4/65
۱/۱37
۱/98۱
مدل شبه درجه دوم

qe(mg/g) 1

مقدار ماده جذب شده در زمان تعادل
ثابت تعادل مدل شبه درجه اول K2,ads (min-1) 1
ضريب هبستگي R2 1

۱9/34
۱/۱۱45
۱/993

2/5
1/2

)log(qe-q

7/8

1/5

t/q

7/1

75

77

25

27

15

17

5

7

7/5

7

7
75

77

زمان (دقيقه)

25

27

15

17

5

7

زمان (دقيقه)

شکل  8ـ نمودار مدل سينتيکي الف) شبه درجه اول ،ب) شبه درجه دوم برای جذب متيل اورانژ بر روی نانوکامپوزيت .Ag-TiO2/GO

() 9
T(K) ،R

در اين معادلهها1
گازها ،دما و ضريب توزيع ميباشد ].[3۱
از رسم  Ln KDبر حسب  1/Tخط راستي به دست ميآيد که
شيب آن بيانگر ( )-ΔH°/Rو عرض از مبدا آن بيانگر ()-ΔS°/R
ميباشد (شکل  .)9مقدارهاي اين پارامترها به طور مختصر
در جدول  5بيان شده است.
مقدار منفي  ΔG°نشان دهنده خود به خودي بودن جذب
متيل اورانژ بر روي نانوکامپوزيت  Ag-TiO2/GOميباشد .مقدار
منفي  ΔH°گرمازا بودن جذب متيل اورانژ بر روي نانوکامپوزيت
 Ag-TiO2/GOرا بيان ميکند .مقدار منفي  ،ΔS°کاهش درجه
آزادي جذب متيل اورانژ روي سطح مشترک جامد ـ محلول را
نشان ميدهد که بيانگر يک اتصال محکم از متيل اورانژ بر روي
محلهاي فعال ميباشد ].[32
علمي ـ پژوهشي

و

  H 
  

  RT 
)KD (qe/Ce

 S
ln K D  
 R

به ترتيب ثابت

نتيجه گيري

در اين پژوهش ،جاذبهاي  Ag-TiO2و  Ag-TiO2/GOتهيه و
با روشهاي گوناگون مانند  Raman ،EDX ،SEM ،XRDو آناليز
 BETشناسايي شدند .خاصيت جذب سطحي نمونههاي تهيه شده
در حذف متيل اورانژ به عنوان آاليندهاي مدل از صنعت نساجي
مورد بررسي قرار گرفت .نانوکامپوزيت  ، Ag-TiO2/GOفعاليت
کاتاليست نوري بيشتري نسبت به  ،Ag-TiO2از خود نشان داد.
گرافن اکسيد نقش بهسزايي در افزايش خاصيت جذب سطحي
جاذب  Ag -TiO 2/GOبازي نمود .ط ي ق مدل النگم و ي ر،
ظرفيت جذب سطحي جاذب  ، Ag-TiO2/GOحدود سه برابر
بيشتر از جاذب  Ag-TiO2/GOبه دست آمد .طبق نتيجههاي به
دست آمده ،افزايش فعاليت  ، Ag-TiO2/GOبه پديدههايي
مانند جذب سطحي فيزيکي و نيز جذب سطحي شيميايي مريوط ميشود.
همچنين ضريبهاي همبستگي به دست آمده براي مدلهاي
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جدول  5ـ مقدارهای به دست آمده از مطالعههای ترموديناميکي متيل اورانژ بر روی نانوکامپوزيت .Ag-TiO2/GO

آنتروپي
-۱/۱64

آنتالپي
-2۱/56

)(kJ/mol.K

)(kJ/mol

7/1

7/1

ln KD
7/2

7/77717

7/77772

7/77721

7
7/77711

گيبس )(kJ/mol

انرژي آزاد
-۱/288
-۱/۱32
-۱/7۱6
-۱/32۱

دما (کلوين)
298
3۱3
3۱8
3۱3

سينتيکي شبه درجه اول و شبه درجه دوم نشان داد که مدل
شبه درجه دوم بهتر از مدل شبه درجه اول ميتواند سينتيک جذب
سطحي متيل اورانژ با استفاده از جاذب  Ag-TiO2/GOرا توصيف کند.
طبق مطالعههاي ترموديناميکي ،براي  ΔH° ،ΔG°و ΔS°
مقدارهاي منفي به دست آمد که به ترتيب بيانگر خودبه خودي بودن
واکنش ،گرمازا بودن جذب متيل اورانژ و کاهش درجه آزادي
جذب متيل اورانژ روي سطح مشترک جامد ـ محلول ميباشد.
قدرداني

از دانشگاه پيام نور به دليل حمايتهاي مالي در انجام
اين پروژه تقدير و تشکر ميشود.

)1/T (1/K

شکل 9ـ ويژگيهای ترموديناميکي جذب متيل اورانژ بر روی نانوکامپوزيت
.Ag-TiO2/GO
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