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بررسي جذب يون كادميم ازمحلول آبي با استفاده از نانوكامپوزيت
بر پايه كيتوسان /نانو صفحههاي گرافن اصالح شده با تري اتيل آمين
بهنام اسالمي
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اسماعيل قاسمي* ،+حامد عزيزي ،محمد کرابي
گروه پالستيک ،پژوهشکده فرايند ،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران ،صندوق پستي 111ـ  ،17941تهران ،ايران

چكيده :انتشار فلزهاي سنگين در محيط زيست به سبب صنعتي شدن جامعه و گسترش شهرنشيني مشکلهاي
بسيار زيادي را در جهان به همراه داشته است که موجب بيماريهاي گوناگوني در جوامع بشري شده است .حذف
اين آاليندهها از محيط زيست به ويژه آب يک ضرورت به حساب مي آيد .در اين مطالعه با استفاده از نانوکامپوزيت
بر پايه کيتوسان  /نانو صفحههاي گرافن عامل دار شده با گروههاي عاملي آميني ،جذب يونهاي فلزي کادميم
از محلولهاي آبي بررسي شد .بدين منظور دانههاي نانوکامپوزيت کيتوسان /نانو صفحههاي گرافن عامل دار شده
با درصدهاي وزني  % 1 ،% 1 ،% 0/1و  % 1با استفاده از روش محلولي تهيه شدند .براي عامل دار کردن نانو ذرههاي
گرافن ،در ابتدا با استفاده از مخلوط سولفوريک اسيد و نيتريک اسيد سطح ذرهها اکسيد شدند و سپس گروههاي
عاملي تري اتيلن تترامين بر روي آنها پيوند زده شد .گرافنهاي اصالح شده با استفاده از روشهاي آناليز فروسرخ
تبديل فوريه،گرماوزنسنجي و آناليز  EDXميکروسکوپ الکتروني روبشي مشخصهيابي شدند ونتيجهها بيانگر آن بود
که واکنش اصالح با موفقيت صورت گرفته است .در ادامه جذب يونهاي فلزي کادميم با دستگاه جذب اتمي
انجام شد و نتيجهها نشان دادکه ميزان جذب يون کادميم توسط نانو کامپوزيتهاي کيتوسان/گرافن نسبت به
دانههاي کيتوسان به ميزان  %10افزايش مييابد .اثر عاملهاي  ،pHمدت زمان تماس ،مقدار جاذب و مقدار يون
کادميم بر روي رفتار جذب اين نانو کامپوزيت بررسي شد و نتيجهها نشان داد که بهينه ميزان جذب يون کادميم
در محلول  10 ppmبا  pHبرابر با  4و مدت زمان تماس  1ساعت و ميزان جاذب  11 mgاتفاق مي افتد.
واژههاي كليدي :نانوکامپوزيت؛ کيتوسان؛ نانو صفحههاي گرافن اصالح شده؛ تري اتيل تترا آمين.
KEYWORDS: Nanocomposite; Chitosan; Functionalized nano graphen pletlet; Triethylt tetra amin.
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بهنام اسالمي و همکاران

مقدمه

ريخته شدن پسابهاي شهري و صنعتي به محيط زيست و
نفوذ اين مواد به عمق زمين موجب آلودگي خاک و آب ميشود.
با گسترش فناوري اين مشکل روزبه روز بيشتر ميشود و افزايش
آاليندهها در آب بيماريهاي گوناگوني براي موجودهاي زنده
به همراه مي آورد .براي حل اين مشکل پژوهشگران درصدد
حذف آاليندهها از محيط زيست هستند .فلزهاي سنگين مانند
کادميم از جمله آاليندههاي مضري هستند که حتي در مقدارهاي
اندک موجب بيماريهاي جدي در بدن انسان ميشوند ].[1-3
روشهاي گوناگوني براي جدا کردن فلزهاي سنگين از آب
وجود دارد که از جمله مي توان به ترسيب شيميايي ،تبادل يوني،
فرايندهاي غشايي و جذب سطحي اشاره کرد که از بين اين روشها،
جذب کاربرد زيادي را در صنايع گوناگون به ويژه در خالصسازي آب
از آاليندههاي فلزي دارد ].[4-6
امروزه پژوهشهاي گستردهاي روي جاذبهاي نسل جديد
همانند نانو لولههاي کربني و گرافن انجام ميشودکه دليل مهم آن
برخورداري از سطح مقطع بسيار باالي اين نوع جاذبها است ].[7
گرافن با دارا بودن سطح مقطع  2632 m2/gبه عنوان يک جاذب
با کارايي باال معرفي شده است .يکي از مشکلهاي بزرگ استفاده
از ذرههاي نانو با سطح زياد کلوخه اي شدت آن ميباشد
که کارآيي آنها را به عنوان نانو ذره به شدت کاهش ميدهد.
براي باالبردن کارايي نانو صفحههاي گرافن به عنوان جاذب
فلزهاي سنگين به طور معمول پيش از استفاده سطح آن را
به صورت شيميايي يا فيزيکي اصالح و يا به عبارت ديگر عامل دار کرد.
وجود گروههاي شيميايي بر سطح نانو صفحههاي گرافن از تجمع
و کلوخهاي شدن اين ذرهها جلوگيري کرده و به پخش بهتر آن
در زمينه پليمري کمک ميکنند ].[8-11
استفاده از کيتوسان نيز به عنوان يک جاذب (در حذف يونهاي
فلزهاي سنگين) به دليل آبدوستي باال و دارا بودن گروههاي
آميني و گروههاي هيدروکسيل و ساختار انعطاف پذير گزارش شده
است ] .[12 ،13يکي از تغييرهاي شيميايي که به منظور افزايش
ميزان جذب دانههاي کتيوسان انجام مي شود ايجاد اتصالهاي
عرضي است .ايجاد اتصالهاي عرضي دردانههاي کيتوسان سبب
غير قابل حل شدن آنها در محلولهاي با  pHپايين و قابليت
استفاده در محدوده گستردهاي از  pHرا سبب ميشود ].[14 ،11
افزون بر آن ،آمينه کردن دانههاي کتيوسان به وسيله واکنش با
اتيلن دي آمين و کربو دي امين که سبب افزايش جذب يون جيوه
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ميشود نيز گزارش شده است ] .[16 ،17مطالعههاي انجام شده
نشان ميدهد که افزايش تخلخل دانههاي کتيوسان منجر به
افزايش جذب يون کادميم ميشود .به عبارت ديگر کتيوسان
متخلخل برتريهاي بيشتري در مقايسه با کتيوسان تکهاي يا
پودر شده از خود نشان داده است که دليل آن سطح مقطع داخلي
باالتر در اين حالت ميباشد ].[18-22
در اين پژوهش با استفاده از پليمري زيست سازگار و
زيست تخريب پذير کتيوسان و نانوصفحههاي گرافن نانو کامپوزيتي
با قابليت جذب فلزهاي سنگين تهيه شد .براي پخش بهتر
نانو صفحههاي گرافن ،اين ذرهها با گروههاي عاملي اميني
اصالح شدند .نانو ذرههاي گرافن ابتدا با مخلوط سولفوريک و
نيتريک اسيد اکسيد شدند و سپس گروههاي عاملي تري اتيلن آمين
روي آنها پيوند زده شد .اصالح گرافن با استفاده از آناليز فروسرخ
تبديل فوربه ،گرما وزن سنجي ،آناليز عنصري و ميکروسکوپ
الکتروني روبشي رديابي شد .گروههاي عامل آميني افزون بر
جلوگيري از تجمع و کلوخه اي شدن نانو ذرههاي خود ميتواند
به عنوان يک عامل جذب عمل نمايد .نانو کامپوزيتها با درصدهاي
گوناگون از نانو صفحههاي گرافن به روش محلولي تهيه شد و
براي حذف آالينده هاي فلزي کادميم مورد استفاده قرار گرفت.
برآورد جذب يونهاي فلزي کادميم با دستگاه جذب اتمي انجام گرفت
و اثر عاملهاي تأثيرگذار در جذب مانند غلضت جاذب pH ،محيط
و زمان جذب نيز بررسي شد.
تجربي
مواد

در اين پژوهش کيتوسان با جرم ملکولي متوسط و درصد
استيل زدايي شده  % 71-81از شرکت سيگما آلدريچ آلمان تهيه شد.
گرافن مورد استفاده از نوع  c-750با قطر متوسط  2mو
ضخامت  4nmو سطح ويژه  712 m2 gاز شرکت ايکس
جي ساينس آمريکا بود .تري اتيل آمين به عنوان عامل اصالح کننده
از شرکت مرک آلمان خريداري شد که داراي فرمول شيميايي آن
 ،C6H18N4چگالي برابر با 29.8 g/cm3و نقطه جوش در بازهي
 322°C -272°Cميباشد.
افزون بر آن مواد از يک سري مواد شيميايي براي اصالح
نانو صفحههاي گرافن و خشک کردن حاللها مانند اتيل استات،
سولفوريک اسيد ،نيتريک اسيد ،سود سوزآور ،نمک کادميم نيترات
(به عنوان يون فلز سنگين) ،تيونيل کلريد ،تتراهيدروفوران،
علمي ـ پژوهشي
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بررسي جذب يون كادميم ازمحلول آبي با استفاده از نانوكامپوزيت ...

دي متيل فرمالدئيد ،بنزوفنون نيز استفاده شد که همه از شرکت
مرک آلمان بودند.
نمونه سازي

اصالح نانو صفحههاي گرافن

در ابتدا اصالح اسيدي نانو صفحههاي گرافن به منظور
نشاندن گروههاي عاملي اکسيژن دار مانند گروههاي کربوکسيل،
کربونيل و هيدروکسيل بر روي سطح اين ذرهها مدنظر
قرار گرفت .براي دستيابي به اين هدف و اصالح اسيدي گرافن
از مخلوط سولفوريک اسيد و نيتريک اسيد استفاده شد.
بدين صورت که در ابتدا  2/3gگرافن را در آون خأل به مدت
 24ساعت در دماي  82 °Cقرارداده شد .سپس نانوگرافن درون 72mL
محلول  8Mسولفوريک اسيد  % .8و نيتريک اسيد  % 61براي انجام
عمل اکسايش قرار گرفت و به مدت  2ساعت با اعمال فراصوت
با فرکانس  37 KHzو قدرت  62wقرار گرفت تا عمليات اکسايش
صورت گيرد .سپس اين مخلوط از حمام فراصوت بيرون آورده و
به آن  32minزمان داده شد تا به دماي محيط برسد .سپس
اين مخلوط با استفاده از سانتريفيوژ مورد شستشو قرار گرفت
(با اب مقطر شستشو و پس از سانتريفوژ شدن سرريز شد)
تا  pHمخلوط به حدود  4برسد .پس از آن به دليل کاهش بازده
توسط سانتريفيوژ از صافي خال براي شستشو استفاده شد.
بدين صورت که نمونه با مقدارهاي زيادي آب دوبار تقطير شده
توسط صافي پلي کربنات  2/41 μmشسته شد تا  pHحدود به 7
برسد .در ادامه نمونه براي انجام آزمونهاي بعدي به مدت 24h
درآون خأل در دماي  82 °Cقرار گرفت تا به طور کامل
خشک شود.
در مرحله بعدي به منظور تبديل گروههاي اکسيژني به گروههاي
فعالتر کلردار واکنش آسيالسيون با تيونيل کلريد انجام شد.
2/2gگرافن اکسيدشده ،مقدار  41mLتيونيل کلريد و 1mL
ديمتيل فرماميد خشک براي انجام واکنش آسيالسيون مورد استفاده
قرار گرفت (نسبت تيونيل کلريد به دي متيل فورماميد خشک
1222بود .زمان الزم براي واکنش آسيالسيون  122 minبود.
واکنش تحت رفالکس در دماي  62 °Cو اتمسفر نيتروژن
انجام گرفت .رسوب سياه رنگ بيدرنگ پس از پايان زمان
واکنش با مقدار کافي تتراهيدروفوران خشک و توسط صافي
تفلون  2/41 μشسته شده و به مدت  8hتحت خأل در دماي
 42 °Cقرار گرفت تا به طور کامل خشک شود.
علمي ـ پژوهشي

دوره  ،63شماره 3693 ،2

در مرحله آخر اصالح نانو صفحهها توسط گروه آميني
تري اتيل آمين انجام شد .دليل استفاده از اين آمين سازگاري
کامل آن با آب در تمامي ترکيب درصدها و همچنين داشتن
 4گروه عاملي نيتروژن دار در ساختار شيميايي آن است که
سبب مي شود ميزان جذب يونهاي فلزهاي سنگين افزايش يابد.
مقدار  2/2gاز گرافن کلردار شده به  32mLتري اتيلن تترامين و
 3mLتتراهيدروفوران خشک افزوده شد .سپس اين مخلوط
به مدت  24ساعت در دماي  .1 °Cقرار گرفت تا عمليات
عاملدار کردن تکميل شود .پس از  24ساعت مخلوط از درون
حمام روغن بيرون آورده شد و به آن  32minزمان داده شد
تا به دماي محيط برسد .سپس اين مخلوط توسط صافي تفلون
 2/41 μmبا مخلوط آب و اتانول يک به يک شسته شد تا
آمين هاي اضافه واکنش نکرده از سامانه خارج شوند .سپس
به مدت  8ساعت تحت خأل در دماي  42 °Cقرار گرفت تا
به طور کامل خشک شود.
ساخت دانههاي كيتوسان

ابتدا  1gکي توسان درون  12mLمحلول 1درصد حجمي
استيک اسيد ريخته شد و به آن  4hrزمان داده شد تا کيتوسان
کامل درون محلول حل شود .سپس  1gپلي اتيلن گاليکول
با جرم ملکولي  222g/molبه آن افزوده شد و به مدت 32min
به شدت همزده شدند تا به طور کامل با يکدي گر مخلوط شده و
در درون هم نفوذ کنند .پس از آن  2mLمحلول  %37حجمي
فرمالدهي د محلول در آب به آنها افزوده شد و به مدت
 2ساعت تحت همزدن قرار گرفت و درون يک سرنگ 12 mL
ريخته شد .اين عمل موجب ايجاد اتصالهاي عرضي ميشود
به طوري که گرانروي آن بسيار زياد مي شود .به همراه اين کار
 222mLمحلول 1موالر سديم هيدروکسيد تهيه شد
و به آن  1mLاتيل استات افزوده شد و تحت همزدن شديد
به مدت  22minقرار گرفتند تا به طور کامل با هم مخلوط شوند.
در ادامه محلول داراي کيتوسان اتصال عرضي شده به صورت
قطره قطره درون محلول سديم هيدروکسيد ريخته شد تا
دانههاي کي توسان شکل بگبرند .اين دانهها به مدت  24ساعت
در محلول سديم هيدروکساي د قرار گرفتند تا قوام پيدا کنند.
پس از آن دانهها  1بار با آب ديوني زه دوبار تقطير شده
مورد شستشو قرار داده شد تا هيچگونه ماده اضافي درون دانهها
قرار نگيرد.
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ساخت نمونههاي نانوكامپوزيت

درصد عبور %

براي تهيه نانوکامپوزيتهاي دانه کيتوسان با غلضتهاي
 ، %2wt ،% 1 wt،%2/1wtو % 1 wtبدين روش عمل شد که ميزان
محاسبه شده اي از فاز نانو عاملدار شده به  1gمحلول کيتوسان
افزوده شد .سپس اين محلول به مدت  3ساعت تحت همزدن شديد
مغناطيسي قرار گرفت تا فاز نانو در درون ماتريس پليمري به خوبي
پخش شود .سپس همانند ساخت دانه خالص به آن پلي اتيلن گاليکول
و فرمالدهيد افزوده شد تا نانوکامپوزيت داراي اتصال عرضي شود.
سپس نانوکامپوزيت محلول درون سرنگ  12mLريخته شد و
همانند پيش قطره قطره به محلول سديم هيدروکسيد بههمراه
اتيل استات افزوده شد تا نانوکامپوزيت دانه تشکيل شود.

155

3155 3555

2155 2555

عدد

6155 6555

0555

موجي )(cm-3

شکل 3ـ طيف  FT-IRنمونههاي گرافن خالص ،گرافن اكسيد شده،
گرافن عاملدار شده با تري اتيل آمين.

مشخصه يابي

از دستگاه طيفسنجي فروسرخ تبديل فوريه
مدل  EQUINOX 55براي شناسايي گروههاي عاملي موجود
در ساختار شيميايي نانو صفحههاي گرافن اصالح شده استفاده شد.
براي رديابي واکنش اصالح نانو صفحههاي گرافن ،از دستگاه
 Polymer Laboratories TGAساخت کشور انگلستان استفاده شد.
گرمادهي به نمونهها از دماي اتاق تا دماي  622 °Cبا سرعت
 )32 ،22 ،12 ،1( °C/minانجامشد.
براي مطالعه شکل شناسي نمونه ها از ميکروسکوپ الکتروني
روبشي مدل  Tescan VEGA-IIاستفاده شد .بدين منظور ابتدا نمونهها
به مدت  2 minدر نيتروژن مايع غوطهور شده و شکسته ميشوند.
سپس سطح آنها با اليه نازکي از طال به ضخامت 122- 122 A°
پوششدهي ميشود تا داراي هدايت الکتريکي شوند .چشمگير است
که براي پوشش دهي سطح نمونهها با طال از دستگاه پوششدهي
ساخت شرکت  Emitechبا مدل  Ion sputter JFG1100استفاده شد.
شايان ذکر است که از سامانه  EDAXکه همراه ميکروسکوپ
الکتروني ميباشد براي مشخص کردن ترکيب عنصري نمونهها
استفاده شد.
براي تشخيص کادميم جذب شده در جاذبهاي تهيه از روش
طيفسنجي جذب اتمي ) (FAASاستفاده شد .در اين مطالعه
دستگاه جذب اتمي از نوع  Perkin-Elmerمدل  Aanalyst 100بود.
FT-IR-Bruker

بحث و نتيجهها
رديابي واكنشهاي اصالح

شکل  1طيف
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گرافن خالص ،گرافن اکسيد شده و

گرافن اصالح شده با تري اتيل آمين را نشان مي دهد .همانگونه
که در شکل ديده ميشود طيف مربوط به گرافن خالص پيک
شاخصي را نشان نمي دهد و داراي پيکهاي ريز و شلوغ زيادي
است که به دليل جذب رطوبت از محيط و همچنين ناخالصيهاي
موجود در گرافن به هنگام توليد مي باشد .در طيف گرافن اکسيد شده
دو پيک شاخص در 3424cm-1و  1712ديده ميشود که به ترتيب
مربوط به ارتعاش گروههاي  OHو گروههاي  C=Oميباشد و ميتواند
دليلي بر ايجاد اين گروهها بر سطح نانو صفحهها باشد.
پس از واکنش آسيالسيون و قرار گرفتن گروههاي کلر بر روي
صفحههاي گرافن بيدرنگ گروههاي عاملي آمين دار به آن
افزوده ميشوند و جايگزين گروههاي کلر ايجاد شده بر روي
سطح گرافن مي شوند .همانگونه که شکل  1نشان ميدهد
دو پيک جديد در گرافن عاملدار شده با گروههاي آميني ايجادشده
که پيک اول در  1172 cm-1و مربوط به گروههاي  N-Hدر صفحه
و پيک ديگر در  822 cm-1است که مربوط به خمش گروههاي
عاملي  NH2خارج از صفحه ميباشد ( .)22ديدن پيکهاي بيان شده
در شکل 1مي تواند دليلي بر انجام موفق واکنش اکسيد کردن و
عاملدار کردن گرافن با گروههاي عاملي آمين دار باشد.
افزون بر طيف سنجي فروسرخ ،براي رديابي واکنشهاي
اصالح ذرههاي نانو از آناليز گرماوزن سنچي نيز استفاده شد که
نتيجههاي آن در شکل  2آورده شده است .اين شکل دما نگاشت
گرافن خالص .اکسيد شده و گرافن عامل دار شده با تري اتيلن آمين
را نشان ميدهد .همانگونه که مشخص است در همه نمونهها
يک ناحيه کاهش وزن در دماي  12-122 °Cوجود دارد
علمي ـ پژوهشي
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جدول 3ـ آناليز عنصري نمونهها با استفاده از .EDAX

نام نمونه

%کربن

%اکسيژن

%نيتروژن

%ساير عناصر

گرافن خام

88

1/7

2

6/3

گرافن اصالح اسيدي شده

82/78

14/22

2

1

گرافن عاملدارشده

62/2.

7/21

32/67

2/1.

102
352

oxidized
TETA functionalized
pristine

355
100
91
98

92
92

95
90

)loss Weight (%

94
90

كاهش وزن )(%

96
93

88
11
86
13
100 255
200 655
300 055
400 155
500 355
600 155
700
800
355
155 900
955

)temprature (OC

50

دما )(°C

شکل 2ـ دمانگاشت گرافن خالص ،گرافن اكسيد شده و گرافن عاملدار
شده با تري اتيل آمين.

که ميتواند مربوط به رطوبت جذب شده فيزيکي باشد .در گرافن
خالص افت وزني در محدوده دمايي بين 112-182 °Cنيز ديده
ميشودکه مربوط به ناخالصيهاي گرافن در هنگام توليد ميباشد.
با مقايسه دمانگاشت گرافن خالص و اکسيد شده اين نکته
قابل ديدن است که گرافن اکسيد شده در گستره 112- 822 °C
داراي کاهش وزن شديدتري نسبت به گرافن خام مي باشد .دليل
اين امر ميتواند وجود گروههاي عاملي اکسيژن دار  .هيدروکسيل
و کربوکسيل روي سطح گرافن باشد.که با افزايش دما تا 822 °C
به صورت پيوسته تخريب شده و از سطح گرافن جدا ميشوند
و در نتيجه سبب کاهش وزن شديدتر گرافن اکسيد شده نسبت به
گرافن خام ميشوند.
افزون بر آن با مقايسه گرافن عاملدار شده با دونمونه ديگر
ميتوان متوجه شد که گرافن عاملدار شده با تري اتيلن آمين داراي
تخريب بااليي در محدوده  112 -182 °Cميباشد که دليل آن
تخريب تري اتيلن تترا آمين پيوند شده روي سطح ذرههاي گرافن است.
افزون بر اين موردها آناليز عنصري گرافن ،گرافن اکسيد شده
و گرافن عامل دار شده بهدست آمده از آزمون  EDAXدر جدول 1

علمي ـ پژوهشي

آورده شده است نتيجهها نشان ميدهد که ميزان گروههاي اکسيژن
پس از اصالح با اسيد افزايش چشمگيري پيدا کرده است
و از مقدار  1/7به  22/14درصد رسيده است وجود اکسيژن در گرافن
اصالح نشده مربوط به ناخالصيهاي موجود و رطوبت جذب شده
فيزيکي از محيط است .وجود نيتروژن در نمونه عاملدار شده
نشان از حضور تري اتيل آمين در نمونه دارد و مويد انجام واکنش
اصالح ميباشد.
ريز نگار مربوط به گرافنهاي اکسيد شده و عامل دار شده
در شکل  3نشان داده شده است .صفحههاي گرافن خام به دليل
نبود گروههاي عاملي در کنار يکديگر تجمع پيدا کرده و
تشکيل خوشه دادهاند .به نظر مي رسد که با اکسيد کردن گرافن
به دليل ايجاد گروههاي اکسيژن دار بر روي سطح ،صفحههاي
گرافن از يکديگر جدا شده و به صورت تک صفحه درميآيند.
ريخت شناسي دانه نانوكامپوزيتها

از آنجا که تخلخل جاذب تاثير مهمي در جذب يونهاي
فلزهاي سنگين دارد ،براي بررسي تخلخل دانه نانوکامپوزيتها و
بررسي تخلخل آنها از ميکروسکوپ الکتروني روبشي استفاده شد.
همانگونه که از ريزنگار ميکروسکوپ الکتروني روبشي در شکل 4
مشخص است ،با افزايش ميزان درصد گرافن عامل دار شده
تخلخل دانههاي کيتوسان کاهش مييابد .اين کاهش تخلخل
با افزايش درصد وزني نانو ذرههاي بيشتر ميشود .به نظر ميرسد
که نانو صفحههاي گرافن عاملدار شده در داخل خلل و فرج
دانههاي کيتوسان قرار ميگيرند .کاهش تخلخل دانههاي
کيتوسان که به تقريب يکدست به نظر ميرسد ميتواند دليلي
بر پراکنش کامل نانو ذرههاي گرافن در داخل بستر پليمري باشد.
جذب يون كادميم از محلولهاي آبي توسط نانوكامپوزيت كيتوسان
گرافن عامل دار شده

براي بررسي جذب يون کادميم از درون محلولهاي آبي
آزمايشها در چهار گروه متفاوت و پشت سرهم انجام شد
339
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شکل 6ـ ريزنگارهاي  SEMنمونه :الف) گرافن خالص ،ب) گرافن اصالح اكسيد شده ،ج) گرافن عاملدار شده.

شکل 0ـ ريزنگار ميکروسکوپ الکتروني روبشي از دانه كيتوسان با بزرگنمايي 255برابر الف) بدون نانو ذرههاي گرافن عامل دار شده
ب) داراي  %3وزني گرافن عاملدارشده ،ج) داراي  %2وزني گرافن عاملدار شده و د) داراي  %1وزني گرافن عامل دار شده.
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تا ميزان بهينه جذب به دست آيد و با ميزان جذب توسط دانه خام
مقايسه شود .اين چهار گروه به شرح زير مي باشند2
الف ـ به دست آوردن بهينه جاذب،
ب ـ تعيين ميزان  pHبهينه،
ج ـ به دست آوردن زمان بهينه تماس
د ـ به دست آوردن ميزان غلظت بهينه يون کادميم

3/1

1/1
1/5
0/1
0/5

ميزان جاذب بهينه براي جذب يون كادميم

براي به دست آوردن ميزان جاذب بهينه به ترتيب  11mgو
 22mgو  21mgو  32mgجاذب به درون  12mLمحلول يوني
کادميم با غلظت  12ppmافزوده شد و  pHمحلول به کمک
 NaOHدر حدود  1تثبيت شد ،سپس نمونهها بر روي دستگاه
تکاننده لرزان با سرعت  222rpmقرار گرفتند .پس از گذشت
مدت زمان يک ساعت نمونهها به کمک صافي از محلول يوني
جدا شدند و جذب مقدار کادميم محلولهاي يوني بهوسيله دستگاه
جذباتمي تعيينشد .با استفاده از دستگاه جذب اتمي ميزان يون
کادميم موجود در هر يک از محلولها به دست آمد و سپس با
استفاده از معادلهي ( )1ميزان جذب يون فلزي کادميم
دو ظرفيتي بر حسب  mgبر اساس  1gاز جاذب به دست آمد2
()1

 Ce  V
M

C

  q e  ظرفيت جذب

که در اين معادله  Cبرابر با غلظت محلول يوني اوليه
بر حسب  ppmپيش از فرايند جذب و  Ceبرابر با غلظت محلول يوني
بر حسب  ppmپس از فرايند جذب مي باشد .همچنين  Vبرابر با
حجم محلول يوني هر يک از نمونهها بر حسب  mLبوده و M
برابر با ميزان جاذب مورد استفاده بر حسب  gدر هر يک از
نمونهها ميباشد .همچنين  qeبرابر با ميزان جذب يون کادميم
به ازاي  mgبر حسب  1gجاذب (کيتوسان و نانوکامپوزيت
کيتوسان) مي باشد.
همانگونه که از نمودار شکل  1ديده ميشود ،ميزان جذب
يون کادميم توسط دانههاي کيتوسان خالص با توجه به ميزان
متفاوت جاذب بين  1 mgـ  4يون کادميم به ازاي يک گرم جاذب
ميباشد .اما با افزودن درصدهاي متفاوت گرافن عاملدار شده
به دانههاي کيتوسان ميزان جذب به طور چشمگيري افزايش مييابد.
دليل افزايش ميزان جذب اين است که نانو ذرههاي گرافن
عاملدار شده با تري اتيلن تترامين داراي تعداد زيادي
از محلهاي فعال آمين بر روي سطح خود مي باشند .با افزايش
اين نانو ذرهها به دانههاي کيتوسان ،يونهاي فلزي
علمي ـ پژوهشي
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مقدار جاذب )(mg

شکل  1ـ تغييرهاي ميزان جذب يون كادميم در حضور درصدهاي
گوناگون نانو ذرههاي عاملدار شده و به دست آوردن ميزان بهينه
جاذب در  pHبرابر با  1و مدت زمان  3hو غلظت .15ppm

کادميم به ميزان بيشتري جذب اين محلهاي فعال ميشوند و
ميزان جذب افزايش مييابد .همچنين اين نکته از شکل چشمگير
است که با افزايش ميزان جاذب تا  21mgميزان جذب با شيب
زيادي افزايش مييابد و پس از آن شيب افزايش ميزان جذب
کاهش مي يابد .بنابر اين ميزان بهينه جاذب برابر با 21 mg
درنظر گرفته شد و ساير آزمونها با همين ميزان جاذب انجام شد.
نکته قابل بيان ديگر اين مي باشد که با افزايش درصد گرافن
عاملدار شده به دانههاي کيتوسان ميزان جذب افزايش چشمگيري را
از خود نشان نميدهد که دليل اين امر ميتواند به افزايش درصد
نانوگرافن عاملدار شده به دانههاي کيتوسان ،ميزان تخلخل و
جذب آب اين دانهها مربوط باشد که در اين صورت نفوذ يونهاي
فلزي کادميم به درون دانههاي کيتوسان کاهش مييابد.
به همين دليل حتي باافزايش چشمگير محلهاي فعال آمين
ميزان جذب يونهاي فلزي کادميم چندان افزايش نمي يابد.
به دست آوردن ميزان  pHبهينه در جذب يون كادميم

با توجه به اينکه ميزان بهينه جاذب براي جذب يون فلزي
کادميم برابر با  21mgبه دست آمد ،بنابر اين  21mgاز جاذبها
با درصدهاي متفاوت گرافن عامل دار شده به  12mLمحلول يوني
کادميم با غلظت  12ppmاضافه شد .براي باال بردن  pHمحلول
يوني(با توجه به اينکه نمک کادميم در اسيد نيتريک  291موالر
حل شده است و  pHآن در حدود  291است) محلول  291موالر NaOH
به صورت تيتر کردن به محلول يوني افزوده شد و  pHمحلول
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يون کادميم افزايش مي يابد .اين افزايش ميزان جذب تا
برابر  7ادامه مي يابد و همانگونه که از شکل مشخص است،
پس از آن ميزان جذب مقداري کاهش مي يابد .دليل کاهش
ميزان جذب اين است که با افزايش  pHميزان ¯ OHموجود در محلول
افزايش مييابد OH¯ .موجود در محلول يوني با يون کادميم داراي
بار مثبت تعامل الکترواستاتيک برقرار ميکند که در نتيجه اين تعامل،
توانايي برقراري تعامل الکترواستاتيک و فرايند تشکيل کمپلکس
يون کادميم با محلهاي فعال آمين داراي بار منفي از بين ميرود.
بنابر اين کادميم به صورت هيدروکسيد رسوب ميکند .پس ميزان
جذب يون کادميم کاهش مييابد .با توجه به اينکه بيشترين ميزان
جذب در تمامي نمونهها در  pHبرابر با  7اتفاق افتاده است،
در ساير آزمايشها  pHمحلولها برابر با درنظر گرفته ميشود
pH

1/1
3/1
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6

pH

شکل  3ـ نمودار تغيير ميزان جذب يون كادميم توسط جاذب ها
با درصدهاي متفاوت گرافن عاملدار شده در  pHهاي متفاوت با ميزان
جاذب  21mgو مدت زمان  3 hو غلظت .15ppm

به دست آوردن زمان تماس بهينه براي جذب يون كادميم

با استفاده از دستگاه  pHمتر تعيين شد .پس از آن نمونهها
به مدت يک ساعت بر روي تکاننده لرزان با سرعت 222 rpm
قرار گرفتند تا واکنش جذب کامل شود .پس از آن با دستگاه جذب
اتمي ميزان يون کادميم باقيمانده در محلول يوني تعيين شد
و با استفاده از معادله ميزان جذب هر يک از جاذبها در pHهاي
متفاوت بهدست آمد .همانگونه که از شکل  6مشخص است،
در  pHبرابر با  pH( 3بهطور کامل اسيدي) ميزان جذب يون کادميم
در تمامي نمونهها به تقريب برابر است و اين ميزان جذب برابر با
کمترين جذب صورت گرفته در تمامي pHها اشد .سازوکار جذب
يون کادميم بدين صورت است که جفت الکترونهاي غيرپيوندي
نيتروژن گروه آميني موجب جذب يونهاي کادميم مي شود و
بدين صورت کليت تشکيل مي شود و هرچه تعداد گروههاي
آميني بيشتر باشد ،جذب کادميم و تشکيل کيليت بيشتر خواهد بود.
در pHهاي اسيدي تعداد  H+موجود در محلول به شدت زياد است.
بنابراين يک رقابت براي واکنش دادن با محلهاي فعال آمين
بين  H+و  Cd+2صورت مي گيرد .به دليل باال بودن ميزان ،H+
اين محلهاي فعال با  H+يک تعامل الکترواستاتيک را
برقرار ميکنند و محلهاي فعال آمين با بار منفي کاهش مييابند.
درنتيجه قابليت آنها براي تشکيل کمپلکس با يونهاي فلزي
کادميم از دست مي رود .بنابر اين ميزان جذب يون کادميم
کاهش مييابد .با باال رفتن  pHميزان  H+موجود در محلول
کاهش مييابند .در نتيجه محلهاي فعال آمين به ميزان بيشتري
با يونهاي کادميم فلزي واکنش مي دهند .پس ميزان جذب
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براي به دست آوردن زمان تماس بهينه براي جذب يون
کادميم بدين صورت عمل شد که ميزان  21mgاز جاذبها
با درصدهاي متفاوت گرافن عامل دار شده به  12mLمحلول يوني
کادميم با غلظت  12ppmو داراي  pHبرابر با  7افزوده شد .سپس
نمونهها بر روي همزن لرزان با دور  222دور بر دقيقه قرار گرفتند.
براي به دست آوردن زمان تماس بهينه آزمايشها در بازههاي
زماني  122 ،62 ،32 minو  242صورت گرفت .همانگونه که
از شکل  7مشخص است ،با افزايش زمان تماس بين فاز جاذب و
يونهاي فلزي کادميم ،ميزان جذب يون کادميم به طور کلي
افزايش مييابد .اما اين ميزان افزايش در محدوده 122-242 min
با شيب بسيار کمتري افزايش مي يابد .دليل اين امر به اين مسئله
بر ميگردد که پس از گذشت زمان  122minبه تقريب تمامي محلهاي
فعال آميني توانستهاند با يونهاي فلزي کادميم تعامل الکترواستاتيک
برقرار کنند و تنها تعداد کمي از آنها هنوز به صورت محل فعال
باقي ماندهاند و به مدت زمان بيشتري براي انجام فرايند جذب نياز دارند.
بنابراين با توجه به اينکه ميزان جذب پس از گذشت زمان
 122minبه تقريب کامل شده است ،در ساير آزمايشها مدت زمان
تماس بهينه  122minدرنظر گرفته شد.
ميزان غلظت يون كادميم براي جذب بهينه يون كادميم

براي به دست آوردن ميزان بهينه غلظت يون کادميم
بدين صورت عمل شدکه ميزان  21mgاز فاز جاذب با درصدهاي
متفاوت گرافن عامل دار شده به  12mLمحلول يوني کادميم
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شکل  1ـ تغييرهاي ميزان جذب يون كادميم توسط جاذبها
با درصدهاي متفاوت گرافن عامل دار شده در مدت زمانهاي متفاوت
در  pHبرابر با  1و ميزان جاذب  21mgو غلظت .15ppm

شکل  1ـ تغييرهاي ميزان جذب يون كادميم توسط جاذب ها با درصدهاي
متفاوت گرافن عامل دار شده در غلظت هاي متفاوت يون كادميم و
مدت زمان هاي  2ساعت در  pHبرابر با  1و ميزان جاذب .21mg

با  pHبرابر با  7افزوده شد .افزوده يون کادميم در هر يک از
نمونهها به ترتيب برابر با  22ppmو  32ppmو  12ppmو
 122ppmدرنظر گرفته شد .سپس نمونهها بر روي همزن
با سرعت  222rpmقرار گرفتند و به آنها  122minزمان داده شد
تا فرايند جذب تکميل شود .سپس جذب نمونهها اندازه گيري شد
و ميزان جذب يون کادميم توسط انواع جاذب بهدست آمد.
همانگونه که از شکل  8مشخص است،با افزايش غلظت يون کادميم
ميزان جذب افزايش مييابد .دليل اين امر اين است که با افزايش
غلظت يون کادميم محلهاي فعال آمين که قابليت تماس برقرار کردن
با يونهاي کادميم را به خوبي ندارند ،با افزايش غلظت يون کادميم
در معرض تماس بيشتر با يونهاي فلزي قرار ميگيرند و در نتيجه
ظرفيت جاذب به طور کامل مورد استفاده قرار ميگيرد.

از روش محلولي تهيه شدند .براي عامل دار کردن نانو ذرات
گرافن ،در ابتدا با استفاده از مخلوط سولفوريک اسيد و
نيتريک اسيد سطح ذرههاي اکسيد شدند و سپس گروههاي عاملي
تري اتيلن تترامين بر روي آنها پيوند زده شد .نتيجههاي زير
از اين مطالعه بهدست آمد2
ـ واکنش اصالح نانو گرافن با عامل آميني تري اتيل تترا آمين
با موفقيت انجام شد و توسط روشهاي زير قرمز تبديل فوريه،
گرما وزنسنجي و آناليز  EDXتأييد شد.
ـ وجود نانو گرافن اصالح شده سبب شد که تخلخل کمتري
براي کيتوسان با اتصاالت عرضي بهوجود آيد.
ـ جذب يونهاي فلزي کادميم با دستگاه جذب اتمي صورت
پذيرفت و نتيجههاي آن از افزايش ميزان جذب يون کادميم
توسط نانو کامپوزيتهاي کيتوسان/گرافن نسبت به دانههاي
کيتوسان به ميزان  %22حکايت داشت.
ـ اثر عاملهاي  ،pHمدت زمان تماس ،مقدار جاذب و مقدار
يون کادميم بر روي رفتار جذب اين نانو کامپوزيت بررسي شد و
نتيجهها نشان داد که بهينه ميزان جذب يون کادميم در
محلول 12ppmبا  pHبرابر با  7و مدت زمان تماس  2ساعت و
ميزان جاذب  21mgاتفاق مي افتد.

نتيجهگيري

اين مطالعه در راستاي پژوهشهاي جديد براي توسعه
نانو کامپوزيتها به عنوان جاذب فلزات سنگين انجام گرفته است.
به نظر ميرسد که نانو کامپوزيتهاي بر پايه گرافن که از مواد جديد
ميباشد قابليت خوبي براي اين منظور داشته باشند .براي بررسي
اين مهم نانوکامپوزيت بر پايه کيتوسان  /نانو صفحات گرافن
عاملدار شده با گروههاي عاملي آميني تهيه و جذب يونهاي
فلزي کادميم از محلولهاي آبي توسط آن بررسي شد.
در اين پژوهش نانوکامپوزيت کيتوسان /نانو صفحات گرافن
عامل دار شده با درصدهاي وزني  %2 ،%1 ،%291و  %1با استفاده
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