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سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن -Lآرژینین
و کاربرد آن در استخراج و پیش تغلیظ کاتیون مس
سلیمان بهار* ،+آسیه نوروزی
گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران

چك يده :در این پژوهش یک روش جدید استخراج فاز جامد مغناطیسی ،با استفاده از نانو کامپوزیت مغناطیسی
گرافن عامل دار شده با آمینو اسید - Lآرژینین براي استخراج انتخابی یون مس) (IIو اندازه گیري با استفاده از روش
طیف سنجی جذب اتمی شعله) (FAASارایه شد .تأثیر متغیرهاي گوناگون بر روي استخراج از جمله  ،pHمقدار
کامپوزیت و زمان سونیکیت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند .اثر یونهاي مداخله کننده نیز مورد بررسی
قرار گرفت و نتیجهها نشان داد که بیشتر یونها مزاحمتی براي اندازهگیري کاتیون مس ندارند .در شرایط بهینه
با حجم نمونه  100میلی لیتر ،فاکتور تقویت برابر با  36/8بهدست آمد .حد تشخیص بهدست آمده براي روش برابر
 1/96نانوگرم بر میلی لیتر بوده و درصد انحراف استاندارد نسبی براي هشت مرتبه اندازه گیري برابر با  %3/81بهدست
آمد .این روش به خوبی براي تعیین مس در نمونههاي حقیقی آب و برنج مورد استفاده قرار گرفت.
واژههاي كليدي استخراج فاز جامد مغناطیسی؛ گرافن اکسید مغناطیسی -Lآرژینین؛ طیفسنجی جذب اتمی
شعله ) (FAAS؛ یون مس).(II
KEYWORDS: Magnetic solid phase extraction; GO/Fe3O4/L-Arginine; Flame atomic absorption
spectrometry (FAAS); Cu(II) ion.

مقدمه

مس به عنوان یک عنصر مهم به لحاظ اقتصادی ،تنها
به مقدارهای ناچیزی در پوسته زمین یافت میشود .گیاهان و جانوران
به فلز مس به عنوان یک ریزمغذی نیاز دارند ولی از سویی مقدار
زیاد آن سمی می باشد .زیادی مس در بدن انسان ایجاد ناراحتیهای
روده و معده مانند اسهال ،استفراغ ،حالت تهوع و گرفتگی عضلههای
معده مینماید و برای موجودهای دریایی نیز بسیار مضر میباشد
به همین دلیل ارایه روشهای حساس و کم هزینه برای اندازهگیری آن
در نمونههای حقیقی ضروری میباشد [ .]1تاکنون برای
7استخراج مس در نمونههای طبیعی از روشهای گوناگونی مانند
استخراج جریان پیوسته نقطه ابری [ ،]2میکرواستخراج قطره مایع []1

و استخراج فاز جامد [ ]3،4استفاده شده است.
استخراج فاز جامد یکی از روشهای رایج در جداسازی میباشد
که از جاذبهای استفاده شده در آن میتوان به اکسیدهای معدنی
نظیر سیلیکاژل ،آلومینا ،دیاتومهها ،مواد پلیمری متخلخل ،تبادل
گرهای یون ،مواد با دسترسی محدود ( ،)1ایمونو جاذبها برای
نمونه های دارویی ،زیستی و غذایی و همچنین پلیمرهای قالب
مولکولی( )2بهعنوان آنتی بادیهای پالستیکی اشاره نمود.
نانومواد ذرههایی هستند که کوچکترین اندازه را داشته و
در مقیاس نانو دارای ویژگیهای جدید و خاصی می باشند .از جمله
ویژگیهای مهم این مواد میتوان به نسبت سطح به حجم باال،
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فرایند مشتقسازی آسان و ویژگیهای مکانیکی ،الکتریکی و
گرمایی یگانه اشاره نمود .از زمان کشف نانومواد با پایهی کربن،
جوامع علمی بسیار به آن توجه نموده اند .این مواد و همچنین
مشتقهای آنها در سالهای اخیر به عنوان جاذب ،بسیار
مورداستفاده قرارگرفته اند .نانوالماس ها ،فلورن ها ،کربن لولهها،
گرافن ،کربن نانوفیبرها ،کربن نانومخروط ها و دیسک ها همگی
در دسته ی نانومواد کربنی قرار دارند .ویژگی های ساختاری این
مواد به آن ها اجازه ی برهمکنش با مولکول های آلی را می دهد.
این برهمکنش ها می تواند از نوع نیروهای غیرکواالنسی مانند
پیوند هیدروژنی ،برهمکنش  ،-نیروهای الکتروستاتیک ،نیروها ی
واندروالس و برهمکنشهای آبگریزی باشند .وجود این برهمکنشها و
همچنین حفرهها و الیه های موجود در ساختار آنها باعث شده
این دسته از مواد گزینه ای مناسب برای استفاده به عنوان جاذب
باشند [.]5
گرافن بهعنوان یک دسته جدید از نانو ساختار های کربن
دو بعدی با ضخامت تک اتمی ،دارای کربن های با هیبریداسیون sp2
و ساختار ششضلعی است .به علت ویژگیهای یگانه الکتریکی،
گرمایی ،مکانیکی و نوری ،پژوهشهای گستردهای در این زمینه
صورت گرفته است .همچنین ویژه گیهایی مانند مساحت سطح
بسیار باال ،ساختار غنی از الکترون ،سهولت تهیه و عامل دار کردن،
ترکیب گرافن را به عنوان یک جاذب خوب و بستری مناسب برای
اتصال گروه های عاملی گوناگون معرفی نموده است.
با این حال به دلیل اندازه ذرههای بسیار کوچک و قابلیت
پخش شدن باال در محلول های آبی جداسازی گرافن از فاز محلول
پس از عمل جذب با استفاده از سانتریفوژ و صاف کردن عمل
دشواری بوده و این مسئله کاربرد آن را بهعنوان جاذب تا حدودی
محدود کرده است .توسعه جاذب های مغناطیسی راهکار مناسبی برای
حل این مشکل می باشد زیرا می توان به راحتی با استفاده از میدان
مغناطیسی خارجی عمل جداسازی را انجام داد [.]6
آمینواسید -Lآرژینین با نام آیوپاک (-2آمینو)-5-
(دیآمینومتیلیدینآمینو ) پنتانوییک اسید و با ساختار نشان داده شده
در شکل  1بهعنوان یکی از بیست اسید آمینه اصلی موجودها ی
زنده است .این آمینواسید یک آلفا آمینواسید با فرمول شیمیایی
 C6H14N4O2بوده که در سال  1986برای اولین بار توسط یک
دانشمند سویسی از نهال لوپینوس استخراج شد-L .آرژینین شکل
طبیعی رایج این آمینواسید میباشد و به عنوان یک آمینواسید
نیمه ضروری در بدن پستانداران طبقهبندی شده است .زنجیره جانبی
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شکل  1ـ ساختار -Lآرژینین.

این آمینواسید داری سه کربن راست زنجیر آلیفاتیک است،
که در انتهای آن یک کمپلکس گوانیدینیم قراردارد .استقرار نیافتن
بارمثبت در گروه گوانیدینیم باعث میشود زنجیره جانبی -Lآرژینین
 pKa=12/5داشته باشد .این عدم استقرار بار ویژگیهای شیمیایی گوناگونی
را به آرژینین میدهد .از ویژگی های دیگر این ترکیب میتوان
به طبیعی ،غیرسمی بودن و همچنین ویژگی زیست تخریب پذیری آن
اشاره نمود.
در این مقاله از -Lآرژینین برای اصالح سطح گرافن مغناطیسی
استفاده شده و نانوکامپوزیت به دست آمده به عنوان یک جاذب
برای استخراج مس استفاده شد .باید اشاره نمود که اصالح گرافن
مغناطیسی توسط عامل -Lآرژینین ،باعث افزایش سطح جذب و
افزایش سایت های جذبی میشود ،همچنین این آمینواسید دارای
چندین گروه نیتروژن است که با تشکیل کمپلکس با یون های مس
می تواند بازده فرایند استخراج را افزایش دهد.
بخش تجربی
مواد شیمیایی

کلیه مواد شامل گرافیت، NH3 ،FeCl2.4H2O ،FeCl3.6H2O ،
-Lآرژینین ،معرف های تنظیم  pHیعنی هیدروکلریک اسید،
هیدروکسید سدیم و غیره از تولیدهای شرکت مرک تهیه شدند.
ابزار و دستگاه ها

همه اندازهگیریها با استفاده از دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی
شعله مدل  AA-670ساخت شرکت شیمادزو (کیوتو ،ژاپن) برای
اندازهگیری غلظت مس انجام شد .دستگاه دارای المپ کاتد توخالی
مس با طول موج جذبی  328/4نانومتر ،جریان  3میلی آمپر ،پهنای
شکاف خروجی  0/5نانومتر و همچنین شعله استیلن-هوا
ب ا شرایط تنظیم شده توسط دستگاه در تمام اندازهگیریها
استفاده شد.
علمي ـ پژوهشي

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

سنتز و شناسایي نانوکامپوزیت مغناطیسي گرافن -Lآرژینین ...

برای مطالعه ساختاری نانوذرههای سنتز شده از میکروسکوپ
الکترونی روبشی  FESEMبا دتکتور SE ،EDAXو  BSساخت
شرکت  TESCAN MIRA3 HVبا ولتاژ  20کیلو ولت (ساخت
کشورچک) استفاده شد .طیف های  FT-IRنمونه ها بر روی
یک طیف سنج ( Bruker-tensor 27ساخت آلمان) ثبت و مورد بررسی
قرار گرفت .خاصیت مغناطیسی نانو ذرههای سنتز شده به کمک
دستگاه مغناطیس سنج گرادیان نیروی متناوب( )1ساخت ایران
مورد بررسی قرار گرفت .همچنین برای جداسازی فازها از دستگاه
سانتریفیوژ آلمانی مدل  Heraeus, labofuge 400با قابلیت
سانتریفیوژ تا  3500دور در دقیقه برای سنتز گرافن اکسیدی استفاده
شد .از  pHمتر  Banteآلمانی مدل  922برای تنظیم میزان ،pH
از دستگاه  Human Ro 180ساخت کشور کره جنوبی برای تقطیر
آب و از ترازوی دیجیتال  Sartoriusآلمانی با دقت  0/0001گرم
نیز برای وزن کردن مقدارهای مورد نیاز استفاده شد .پخش محلولهای
آزمایشی توسط دستگاه التراسونیک مدل Parsonics 7500
ساخت ایران صورت گرفت و از یک آهنربای قوی برای جداسازی
جاذب مغناطیسی از محلول ها استفاده شد.
سنتزگرافن اکسیدی

گرافن اکسیدی مورد استفاده به وسیله روش هامر اصالح شده،
سنتز شد .در این روش ابتدا گرافیت به گرافیت ورقه ورقه شده
تبدیل شد .به این صورت که 5 ،گرم گرافیت به مدت یک شبانه
روز در 115میلیلیتر اسید سولفوریک غلیظ 98درصد و  38میلی
اسید نیتریک لیتر  65درصد خیسانده شد .پس از سانتریفوژ ،شستشو
با آب مقطر و خشک شدن در مجاورت هوا ،به مدت دو دقیقه
در کوره  800درجه سلسیوس قرار گرفت تا گرافیت ورقه ورقه شده
ایجاد شود .در مرحله بعد ،سنتز گرافن اکسیدی آغاز شد .به این صورت که ،
به  800میلی گرم گرافیت به دست آمده از مرحله پیش ،
 20-30میلی لیتر استون برای حذف ناخالصی های احتمالی افزوده
و  30دقیقه در التراسونیک قرار داده شد (در صورت پخش نشدن،
می بایست مدت زمان التراسونیک افزایش داده شود) .برای تبخیر
استون ،محلول در مجاورت هوا قرار داده شد و سپس  700میلی گرم
از آن 115 ،میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ به آن افزوده شد.
 15گرم پتاسیم پرمنگنات درون حمام یخ در دمای بین  5ـ  0درجه سلسیوس
به آرامی و به تدریج افزوده شد تا همه ی ذرهها وارد واکنش شوند،
زیرا انجام این واکنش در دمای باال انفجاری است .سپس افزایش
 230میلی لیتر آب مقطر باید بسیار آرام انجام داده شود .زیرا محلول
علمي ـ پژوهشي
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به جوش می آید و گرافن به صورت دود سیاه رنگ از بین می رود.
در ادامه محلول به مدت  15دقیقه بدون حرکت درحالت سکون
گذاشته شد .مجدداً 700میلی لیتر آب یون زدایی شده افزوده شد.
تا این مرحله رنگ محلول قهوهای تیره بوده که با افزایش
 50میلی لیتر آب اکسیژنه  %37رنگ محلول به نارنجی پرتقالی
تغییر رنگ خواهد داد .پس از سانتریفوژ کردن و چندین بار
شستشو با اسید کلریدریک  %5و آب مقطر ،رسوب به دست آمده
که همان گرافن اکسیدی است در دمای  40-50درجه سلسیوس
خشک شد [.]7
سنتز گرافن مغناطیسی

کامپوزیت مغناطیسی  GO/Fe3O4مورد استفاده در این کار ،
با همرسوبی شیمیایی یون های Fe2+و Fe3+در یک محیط قلیایی
در مجاورت گرافن با روش در جا( )1سنتز شد  .نسبت مولی
یون های  Fe2+و Fe3+در این کامپوزیت  1:2می باشد .نخست
 0/5گرم گرافن به  200میلی لیتر محلول آبی که دارای  1/7گرم
از نمک  FeCl2.4H2Oو  2/51گرم از نمک  FeCl3.6H2Oاست،
افزوده شد ،محلول به مدت  30دقیقه سونیکیت شده ،سپس به مدت
 5تا  6دقیقه تحت اتمسفر نیتروژن ،در دمای 70درجه سلسیوس
هوا زدایی شد .در ادامه  10میلی لیتر از محلول آمونیاک  8موالر
قطره قطره به آن افزوده شد تا اکسیدهای آهن رسوب کنند .برای
رشد کامل کریستال این نانوذرهها ،واکنش به مدت  60دقیقه در دمای
 70درجه سلسیوس ،روی یک هم زن مکانیکی ادامه داده شد .سرانجام
رسوب ایجاد شده ،به دلیل داشتن خاصیت مغناطیسی توسط یک
آهنربا جدا شده و محلول رویی سرریز شد .برای برداشتن ناخالصیها
(مانند آمونیاک) از رسوب به دست آمده ،رسوب را با آب یونزدایی شده
شستشو داده و سپس در دمای 50درجه سلسیوس خشک شد [.]8
سنتز گرافن مغناطیسی اصالح شده با -Lآرژینین

در مرحله سوم سنتزجاذب ،به منظور اصالح گرافن مغناطیسی
به وسیله آمینواسید -Lآرژینین0/4 ،گرم ازگرافن مغناطیسی
به  50میلیلیتر محلول آبی دارای 0/5گرم آمینو اسید مورنظر
اضافه نموده و محلول به دست آمده به مدت  30دقیقه سونیکیت شد.
برای کامل شدن واکنش ،محلول به دست آمده را به مدت
 4ساعت روی همزن مکانیکی در دمای  50درجه سلسیوس
قرار داده ،سرانجام رسوب به دست آمده به دلیل داشتن ویژگی
مغناطیسی با آهنربا جدا و با آب مقطر شستشو داده شد [.]9
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شکل 2ـ سنتزنانوکامپوزیت.

شکل  2مرحلههای سنتز نانوکامپوزیت
را به صورت شمایی نشان میدهد [.]10

GO/Fe3O4/L-Arginine

روش انجام فرایند جداسازی

 100میلی لیتر محلول آبی دارای  25میکروگرم بر لیتر
یون Cu+2تنظیم شده در  pH=5با استفاده از هیدروکلریک اسید و
سود در یک بشر 100میلی لیتری قرار داده شد .سپس  9میلی گرم
نانوکامپوزیت ،به نمونه اضافه شد .بشر به مدت  14دقیقه
در دستگاه فراصوت قرارداده شد ،سپس محلول پخش شده به مدت
15دقیقه تحت میدان مغناطیسی یک آهنربا قرار گرفته تا ذرههای
کامپوزیت جمع آوری و سرانجام محلول رویی سرریز شد .در مرحله
بعد با افزودن  2میلی لیتر نیتریک اسید  0/1موالر واجذب انجام
شده و دوباره جداسازی توسط آهنربا صورت گرفت .در ادامه ،محلول
به دست آمده برای اندازه گیری به دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی
شعله تزریق شد (شکل . )3
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آماده سازی محلول های استاندارد و نمونه های حقیقی

برای تهیه محلول استاندارد مس ) (IIبا غلظت  1000میلی گرم بر لیتر
از حل کردن نمک  Cu(NO3).3H4Oدر آب بی یون استفاده شد.
غلظت های مورد نیاز و استاندارد های الزم با رقیق کردن متوالی
محلولها به وسیله آب بی یون و به صورت روزانه تهیه شد.
محلول های استاندارد کاتیونهای بررسیشده در قسمت مزاحمتها
از حل کردن مقدار مناسب از نمک آن ها (ساخت شرکت مرک)
تهیه شد.
برای آماده سازی برنج مقدار  0/2گرم نمونه خشک را در داخل
فنجان تفلون قرار داده 4 ،میلی لیتر اسید نیتریک ( )1:1به آن افزوده
و به مدت  5ساعت در دمای  150درجه سلسیوس در کوره گرما
داده شد .پس از سرد شدن در ظرف را باز و  pHرا تنظیم کرده و با
آب مقطر به حجم  100میلی لیتر رسانده شد [ .]55نمونه های آب
چاه و رودخانه به آماده سازی نیازی نداشتند و فقط در صورت داشت ن
ذرههای معلق درشت با کاغذ صافی ،صاف می شدند.
علمي ـ پژوهشي
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شکل 3ـ جداسازی و اندازه گیری یون مس دریک نمونه با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسي.

(الف)

(ب)

شکل 4ـ تصویرهای  SEMنانوکامپوزیت مغناطیسي عاملدارشده الف) مقیاس  200 nmب) مقیاس 500 nm

نتیجه ها و بحث
بررسی ویژگی های ساختاری نانوکامپوزیت سنتز شده

ساختار نانوکامپوزیت سنتز شده به وسیله تصویر میکروسکوپ
الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت .در شکل  4تصورهای
 SEMنانوکامپوزیت مغناطیسی عامل دار شده در دو مقیاس  200و
 500نانومتر آورده شده است .تصویرها به خوبی نانو بودن ذرههای
مغناطیسی را نمایش می دهد.
طیف سنجی  FT-IRروشی مناسب برای تعیین گروه های
عاملی و پیوند های موجود در ساختار نانوکامپوزیت ها و ابزاری مفید
برای تشخیص اولیه فرایند اصالح جاذب می باشد .طیف فروسرخ
گرافن اکسید ) ،(GOگرافن اکسید مغناطیسی ) (GO/Fe3O4و
علمي ـ پژوهشي

نانوکامپوزیت ) (GO/Fe3O4/L-Arginineدر شکل  5آورده شده
است .در شکل ( )5aیک ارتعاش کششی مربوط به گروه
هیدروکسیل در باالتر از ناحیه  ،3400 cm-1پیک ناحیه 1626cm-1
مربوط به  C=Cحلقه های آروماتیک ،پیک ارتعاش کششی C=O
گروههای کربونیل در 1708 cm-1و پیک ارتعاش کششی مربوط
به پیوند C-Oگروه کربوکسیلیک اسید در ناحیه،1220-1387 cm-1
تأیید کننده سنتز گرافن اکسیدی می باشد .طیف  FT-IRگرافن
مغناطیسی شکل ( ،)5bبه خوبی قرارگیری نانوذره  Fe3O4را
بر روی گرافن مغناطیسی تائید میکند .به این صورت که پیک قوی
دیده شده درناحیه  573 cm-1نشان دهنده پیوند  Fe-Oمیباشد.
همچنین ضعیف شدن پیکهای گروه هیدروکسیل در بازهی
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شکل  5ـ تصویرهای میکروسکوپ الکتروني روبشي (aگرافن اکسید ) (b ،(GOگرافن اکسید مغناطیسي )،(GO/Fe3O4
 (cنانوکامپوزیت مغناطیسي عامل دار شده ).(GO/Fe3O4/L-Arginine

 3400 cm-1و پیکهای گروه کربونیل در 1708 cm-1به دلیل
قرارگیری نانوذره مغناطیسی برسطح گرافن اکسیدی در طیف
دیده میشود که همهی این شاهدها تأیید کننده تشکیل گرافن
مغناطیسی میباشند .در طیف  FT-IRکامپوزیت (شکل ،)5cپیک
ارتعاش کششی مربوط به گروههای آمین  NHو  NH2در ناحیه
 ،3414cm-1پیک ارتعاش کششی مربوط به  C-Oو  C-Nبه ترتیب
در ناحیه 1206 cm-1و  ، 1464 cm-1پیک ارتعاش کششی مربوط
به  C=Oو- L C=Nآرژینین درناحیه 1617 cm-1و 1636 cm-1
و همچنین پیک ارتعاش کششی گروههای  C-Hدر ناحیه 2921 cm-1
ظاهرشدهاند که همگی تشکیل کامپوزیت گرافن مغناطیسی
عاملدار شده با آمینواسید -Lآرژینین را تأیید میکنند.
مقایسه طیفهای  GO/Fe3O4 ,GOو نانوکامپوزیت مغناطیسی
عامل دارشده با -Lآرژینین ،نشان میدهد که به احتمال زیاد عامل
آمینواسید از سمت گروه کربوکسیلیک اسید روی سطح گراف ن
مغناطیسی متصل شده است ،بهطوری که در طیف نانوکامپوزیت
دیده می شود با قرارگیری -Lآرژینین بر سطح گرافن مغناطیسی،
پیک گروه کربونیل کربوکسیلیک اسید آزاد در ناحیه cm-1
1700مشاهده نمیشود که شاید به دلیل وصل شدن کربوکسیلیک
26

اسید برسطح گرافن مغناطیسی ،این عامل به صورت
درآمده و پیک ارتعاش کششی متقارن و نامتقارن آن همراه با جابهجایی ،
در بازهی  1617-1464 cm-1دیده میشود که همین شاهدها
آزاد بودن گروههای آمین را برسطح نانوکامپوزیت تأیید میکند [.]10
شایان ذکر است که بهدلیل آزاد بودن گروه های آمین این
آمینواسید ،کامپوزیت به دست آمده میتواند به عنوان یک جاذب
گزینشپذیر برای جداسازی یونهای مس استفاده شود.
COO-

تجزیه وزن سنجی گرمایی )(TGA

منحنی های وزن سنجی گرمایی  GO/Fe3O4و
 GO/Fe3O4نشاندهنده کاهش جرمی مربوط به مواد آلی است
زمانی که تجزیه گرمایی اتفاق می افتد (شکل  .)6مطابق منحنی
های ارایه شده دو مرحله کاهش جرمی خواهیم داشت ،اولین کاهش
در بازهی دمایی  25-300در جه سلسیوس در ارتباط با حذف
بخارهای آب یا حالل های آلی جذب شده به روش فیزیکی یا
شیمیایی است و مرحله دوم کاهش در بازهی دمایی 300-600
درجه سلسیوس مربوط به تخریب گرمای ی بخش آلی نانوکامپوزیت
میباشد.
/L-Arginine

علمي ـ پژوهشي
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شکل  6ـ منحنيهای تجزیه وزن سنجي حرارتي  GO/Fe3O4و
.GO/Fe3O4/L-Arginine

شکل  7ـ بررسي مغناطیس پذیری GO/Fe3O4 ،Fe3O4و
.GO/Fe3O4/L-Arginine

مطالعه خاصیت مغناطیسی نانوکامپوزیت سنتز شده

بار آزمایش برای هر جاذب نشان داده شد زمانی که جاذب
به کار برده شده گرافن مغناطیسی اصالح شده باشد ،میزان جذب
یون مس از  0/11به  0/19یعنی حدود دو برابر افزایش خواهد یافت.

برای بررسی میزان خاصیت مغناطیسی نانوذرههای ،Fe3O4
نانوکامپوزیت  GO/Fe3O4و نانوکامپوزیت جدید /L-Arginine
 ،GO/Fe3O4از دستگاه  AGFMبا اعمال میدان از  -5 kOeتا
 +5kOeدر دمای اتاق استفاده شد .نمودارهای شکل  7خاصیت
پارامغناطیسی نانوذرهها را تایید میکند .در تحلیل نمودارهای به -
دست آمده باید گفت ،پس از قرارگیری نانوذرههای آهن بر روی
گرافن ،بهدلیل پخش شدن این نانوذرهها برروی صفحههای گرافن
و کاهش چگالی مغناطیسی آنها ،از خاصیت مغناطیسی نانوذرههای
آهن کاسته می شود .در ادامه با عامل دارکردن گرافن مغناطیسی
بهوسیله آمینواسید ،شاید این آمینواسید به صورت کالفی اطراف
نانوذره را گرفته و خاصیت مغناطیسی را بهصورت جزیی کاهش
میدهد .با وجود این کاهش چشمگیر در خاصیت مغناطیسی
نانوکامپوزیت عاملدار شده ،این نانوکامپوزیت هنوز در مجاورت یک
میدان مغناطیسی خارجی به راحتی از محلول نمونه در بیشترین
مدت زمان  15دقیقه قابل جداسازی بود.
مقایسه  GO/Fe3O4و GO/Fe3O4/L-Arginine

برای مقایسه ی میزان جذب یون مس توسط گرافن مغناطیسی
و گرافن مغناطیسی اصالح شده ،مطابق روش بیان شده در بخش
روش فرایند جداسازی تحت شرایط عملی یکسان به 100میلی لیتر
محلول های با غلظت  25میکروگرم بر لیتر یون مس مقدار  9میلی
گرم جاذب که یکی گرافن مغناطیسی و دیگری گرافن مغناطیسی
اصالح شده بود ،اضافه شد .پس از سونیکیت کردن و جداسازی
نانوذرهها و عمل شستشو با استفاده از اسید کلریدریک و تکرار سه

علمي ـ پژوهشي

بهینه سازی شرایط آزمایش

به منظور دستیابی به بهترین درصد استخراج یون مس
پارامترهای موثر بر میزان استخراج مورد مطالعه قرار گرفتندpH .
محیط یکی از مهمترین عاملهای اثر گذار بر جذب یون های مس
در سطح کامپوزیت است .برای بررسی این پارامتر از  100میلی لیتر
محلول های با غلظت  25میکروگرم بر لیتر یون مس دارا ی
 9میلی گرم نانوکامپوزیت که در بازهی  pH=2-9با استفاده از
هیدروکلریک اسید و سدیم هیدروکسید تنظیم  pHشده بودند
استفاده شد .با توجه به نتیجههایی که در شکل  8نشان داده شده
است در  pH=5بهترین شرایط برای جذب یون های مس بر روی
کامپوزیت فراهم شد .در pHهای کمتر از  ،5به دلیل رقابت Cu2+
و  H+برای اتصال به گروه های عاملی نانوکامپوزیت ،جذب کاهش مییابد،
هم چنین در pHهای باالتر کاهش در مقدار جذبی  Cu2+وجود دارد،
این کاهش شاید به دلیـل واکنش یـون هـای هیدروکسید با Cu2+
می باشد و به ترتیب که به سمت pHهـای باالتر میرویـم همانگونه
که در شکل  9مشاهده میشود گونه  Cu2(OH)2+2به دست میآید.
همچنین به دلیل اینکه در pHهای باالتر از  9احتمال تشکیل
گونه های گوناگون هیدروکسید مس خیلی بیشتر میشود ،درنتیجه
از بررسی جذب در این pHها صرف نظر شد [.]11
پارامتر بعدی که مورد مطالعه قرار گرفت ،مدت زمان فراصوت بود.
زمان فراصوت اثر بسیار مهمی در پخش شدن نانوذرههای کامپوزیت
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شکل  8ـ بررسي اثر  pHبر جذب یون های مس بر روی کامپوزیت.
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شکل  9ـ نمودار توزیع فراوردههای به دست آمده از هیدرولیز  Cu2+به
عنوان تابعي.
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برای تعیین بیشینه ظرفیت جذب100،میلی لیتر محلول مس
با غلظتهای گوناگون در بازهی غلظتی 0/5 -2/5میکروگرم در
میلیلیتر آماده شد .سپس ،با ثابت کردن  pHمحلول در 5و افزودن
 9میلی گرم جاذب و انجام مرحله جذب در مدت زمان 14دقیقه
در سونیکیت ،محلول در مجاورت مگنت ،جدا و جذب محلول رویی
خوانده شد .سپس به کمک منحنی واسنجی ،این جذبها به غلظتی
که همان غلظت تعادلی نمونه است ،تبدیل شد .مطابق معادله ()1
ظرفیت جذب را به دست آورده و نمودار آن ،برحسب غلظت اولیه
نمونه مطابق شکل  10رسم شد .طبق نمودار ،جایی که منحنی
شکست پیدا کرده و شیب آن تقریبا ثابت است ،بیشترین مقدار
ازکاتیون مسی است که جاذب توانایی جذب آن را داشته که به آن
ظرفیت جذب جاذب گفته می شود .این مقدار برای سامانه موردنظر
مطابق نمودار  10/01میلی گرم برگرم بهدست آمد.

0/25

ميزان جذب

ظرفیت جذب جاذب

0/3

)% Cu (II

در محلول و جذب مس بر سطح آن دارد .برای این منظور 9میلی
گرم نانوکامپوزیت به  100میلی لیتر محلول مس با شرایط کاری همانند
گفته شده در قبل در بازهی زمانی متفاوت  6-16دقیقه در دستگاه
التراسونیک پخش شد ،پس از واجذب کردن با محلول اسید کلریدریک
 0/1موالر ،مقدارهای جذب نمونه ها اندازه گیری شد .نتیجههای
بهدست آمده نشان داد تا زمان  14دقیقه روند افزایشی درجذب یونهای
مس وجود دارد اما در زمان های باالتر مقدار جذب تقریبا ثابت میشود،
بنابراین برای ادامه کار زمان  14دقیقه پخش شدن در دستگاه
التراسونیک بهعنوان زمان بهینه انتخاب شد .همچنین مدت زمان
واجذبی در بازهی زمانی  2 -16دقیقه در شرایط همانند مورد بررسی
قرار گرفت .در  14دقیقه بیشترین جذب را خواهیم داشت و پس از آن،
مقدارجذب تقریبا ثابت میشود ،که در اینجا به منظور اطمینان از واجذب شدن
کامل یونهای مس ،زمان  16دقیقه به عنوان زمان واجذبی مناسب
انتخاب شد.
مقدار کامپوزیت استفاده شده در بازهی 10-3میلی گرم با ثابت
در نظر گرفتن دیگر شرایط ،بهینه سازی شد .به منظور صرفه جویی
در مصرف مواد از کمترین مقدار کامپوزیت که بیشترین بازیافت را
بهدست دهد استفاده شد .مقدار جذب برای  8میلی گرم و10میلی گرم
به تقریب یکسان است که برای اطمینان از کافی بودن جاذب،
مقدار میانی  9میلی گرم کامپوزیت به عنوان مقدار بهینه برای
مرحلههای بعدی انتخاب شد.
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شکل  10ـ منحني ظرفیت جذب مس روی نانوکامپوزیت.
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جدول 1ـ اثر مزاحمت یونهای گوناگون بر روی جداسازی
یونهای مس.

حد مزاحمت (Cion/CCu2+) a

نمک افزوده شده

یون

4000

NaNO3

Na+

2000

KNO3

K+

2000

Mg(NO3)2.6H2O

Mg2+

1000

Ca(NO3)2.4H2O

Ca2+

50

Ni(NO3)2.6H2O

Ni2+

100

Fe(NO3)3.9H2O

Fe3+

100

Zn(NO3)2.H2O

Zn2+

100

Co(NO3)2.6H2O

Co2+

1000

Cd(NO3)2.H2O

Cd2+

5

AgNO3

Ag+

10000

NaF

F-

1000

NaCl

Cl-

500

Na2CO3

CO32-

25

Na2SO4

SO42-

500

Na2S2O3

S2O32-

1000

Na3PO4

PO43-

1000

NaNO3

NO3-

)a
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حد مزاحمت گونه های بررسی شده را نشان می دهد .با توجه به
نتیجههای ارایه شده مشاهده می شود که اغلب یون ها برای جذب
و واجذب مس مزاحمتی ایجاد نمی کنند .مزاحمت یون Ag+
در نسبت غلظتی  5برابر یون  Cu2+دیده میشود و شاید به این دلیل است
که این کاتیـون دارای ثابت تشکیل کمپلکس قابل رقابت با یون
 ، Cu2+در حضور لیگاند را دارد .برای رفع مزاحمت این کاتیون
از آنیون  S2O3-2استفاده شد ،داده های تجربی نشان داد که میتوان
از این آنیون برای رفع مزاحمت یون  Ag +بهخوبی استفاده نمود.
ویژگیهای تجزیهای روش

ویژگیهای تجزیه ای روش پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت.
معادله معیارگیری  y= 2/649 x + 0/003با ضریب همبستگی
 0/996در گستره غلظتی  5-250میکروگرم بر لیتر بهدست آمد
که  yمقدار جذب و  Xغلظت کاتیون مس در محلول نمونه بر حسب
میکروگرم بر لیتر است .ویژگی های تجزیه ای روش شامل
حد تشخیص ) ،(LODانحراف استاندارد نسبی ) (RSDو فاکتور
تقویت ) (EFبه ترتیب  1/96نانوگرم بر لیتر % 3/81 ،و 36/8
بهدست آمد.
مقایسه این روش با برخی از روش های پیش تغلیظ که تاکنون
برای اندازه گیری مس گزارش شده ،در جدول  2آمده است .با توجه به
دادههای گزارش شده می توان اشاره کرد که این روش از فاکتور
تغلیظ و حدتشخیص قابل قبولی برخوردار است .هم چنین ظرفیت
جاذب در این روش به نسبت عدد بزرگی است.

در این نسبت اثر مزاحمت دیده میشود.

اندازهگیری مس در نمونه های حقیقی آب و برنج

در این معادله  Qظرفیت جذب برحسب میکروگرم بر گرم ،و
 C0و  Ceبه ترتیب غلظت اولیه و تعادلی نمونه برحسب میکروگرم بر لیتر،
 Vحجم نمونه و  mجرم جاذب برحسب گرم می باشد.
بررسی اثر مزاحمتها

اثر مزاحمت چندین یون بر روی استخراج یون مس بررسی شد.
برای این منظور تعدادی محلول با حجم  100میلی لیتر و با غلظت
 25میکرو گرم بر لیتر از یون  Cu2+با  pH= 5و مقدار مشخصی
از عامل مزاحم تهیه و در شرایط بهینه استخراج شدند .غلظت مس
استخراج شده به وسیله طیف سنج جذب اتمی شعله اندازه گیری شد.
در این بررسی یون مزاحم به یونی اطالق می شود که باعث
تغییری بیش از  % ±5در جداسازی آنالیت شود .جدول 1
علمي ـ پژوهشي

بهمنظور بررسی کارایی روش در آنالیز نمونه های حقیقی،
نمونه های آب چاه و آب رودخانه از منطقه سنندج و نمونه برنج
شمال ایران (برنج هاشمی) در نظر گرفته شد و استخراج و اندازه
گیری با روش ارایه شده بر روی آنها صورت گرفت .همچنین صحت
روش به منظور بررسی اثر بافت نمونه با اضافه کردن مقدار
مشخصی از  Cu2+از محلول استاندارد به هر کدام از نمونه ها و
استخراج برای بازیابی آن بررسی شد.
نتیجههای جدولهای  3و  4نشان داد که درصد بازیابی قابل
پذیرشی از نمونه های آب چاه و برنج در بازهی 91/70-99/15
به دست آمد .بنابراین می توان بیان کرد که بافت نمونه اثری بر درستی
روش تجزیه ای این نمونه ها نداشته است .برای نمونه آب رودخانه
درصد بازیافت کم به دست آمد و این می تواند ناشی از اثر بافت
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جدول 2ـ مقایسه برخي پارامترهای تجزیه ای با برخي روش های گزارش شده در اندازه گیری مس.

حد تشخیص

فاکتور تقویت

ظرفیت جاذب

)(ng/mL

)(EF

)(mg/g

[]12

1/14

37

2/55

اصالح شده

[]13

0/23

95/7

14/7

چند الیه پلی الکترولیت بروی
سیلیکای مغناطیسی

استخراج فاز جامد مغناطیسی

[]14

0/8

18

18

پوسته اصالح شده سویا

استخراج فاز جامد

جذب اتمی شعله

[]15

5/2

-

13

پلی اتیل ایمین

رسوب گیری

جذب اتمی شعله

[]6

0/9

95/08

0/932

گرافن مغناطیسی عامل دار شده
با آمین

استخراج فاز جامد مغناطیسی

جذب اتمی شعله

این کار

1/96

36/8

10/01

گرافن اکسید مغناطیسی
عامل دارشده با  -Lآرژینین

استخراج فاز جامد مغناطیسی

جذب اتمی شعله

منبع

جاذب
Dowex optipore V-493

روش استخراج

روش سنجش

استخراج فاز جامد

جذب اتمی شعله
جذب اتمی شعله

جدول 3ـ اندازه گیری مقدار مس در نمونههای آب.

درصد بازده
99/15
91/7
81/72

مقدار مس بدست آمده

مقدار اضافه شده مس

)(ng ml-1) ± RSD (%) (n=3

)(ng/mL

غیر قابل آشکارسازی
99/15 ± 4/07
غیر قابل آشکارسازی
91/70 ± 6/40
غیر قابل آشکارسازی
81/72 ± 4/33

0
100
0
100
0
100

نمونه
آب شیر
آب چاه
آب رودخانه

جدول  -4اندازه گیری مقدار مس در نمونه حقیقي جامد

درصد بازده
-

97/9
100/5

مقدار مس بدست آمده

مقدار اضافه شده مس

)(ng/mL) ± RSD (%) (n=2

)(ng/mL

نمونه

غیر قابل آشکارسازی
97/9 ± 1/7

0
100
200

برنج

201/0 ± 5/9

نمونه بر میزان اندازه گیری باشد درنتیجه در ادامه از روش افزایش
استاندارد برای حذف اثر بافت نمونه استفاده شد .برای این منظور
به شش نمونه از نمونههای  100میلیلیتری از آب رودخانه
دارای 100نانوگرم برمیلی لیتر از ،Cu2+غلظت های گوناگونی
از یون مس در بازهی  25-125نانوگرم بر میلیلیتر افزوده شد و
30

طبق روش ،استخراج یونهای مس با استفاده از جاذب انجام شد.
از رسم نمودار معیارگیری نسبت عرض از مبدا به شیب منحنی
معیارگیری محاسبه شد ،این بار مقدار عددی  110نانوگرم بر میلی لیتر
به دست آمد که به مقدار اضافه شده نزدیک تر بوده و بیانگر
حذف اثر بافت نمونه به کمک روش افزایش استاندارد می باشد.
علمي ـ پژوهشي
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 همچنین از هیچ گونه حالل آلی در این روش استفاده.جاذب نیست
 جاذب مورد استفاده ظرفیت جذب باالیی برای یون مس.نمی شود
داشته و روش حدتشخیص و فاکتور تقویت قابل پذیرشی در اندازه گیری
 همچنین نتیجههای بررسی درستی روش بر روی،یون مس دارد
نمونه های حقیقی مایع و جامد نشان داد که روش از صحت
.اندازه گیری خوبی برخوردار می باشد

1397/10/7 :  ؛ تاريخ پذيرش1397/ 6/23 : تاريخ دريافت
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نتیجهگیری

 از خاصیت جذبی و مغناطیسی نانو کامپوزیت،در این کار پژوهشی
 ـآرژینینL مغناطیسی گرافن عامل دار شده با آمینواسید
، این لیگاند یک عامل طبیعی.در استخراج فاز جامد استفاده شد
غیرسمی و زیست تخریب پذیر بوده درنتیجه از نظر نبود آلودگی
 در این روش با استفاده از مقدارهای.محیط زیست با ارزش می باشد
نانوکامپوزیت می توان یون های مس را با درصد بازیافت باال
 به دلیل ویژگی مغناطیسی.از نمونه های آبی استخراج نمود
نانوکامپوزیت نیازی به استفاده از دستگاه سانتریفوژ برای جدا نمودن
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