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چکیده
نانوفناوری ،روش و مهندسی ساخت مواد در مقیاس  1تا  100نانومتر است که در سالهای اخیر در علوم و صنایع مختلف بسیار
مورد توجه قرار گرفته است .نانومواد به منظور تصفیه آبهای سطحی ،زیرزمینی و پسابهایی که به فلزات سنگین ،مواد محلول
ارگانیک و غیر ارگانیک و همچنین میکرو ارگانیسمها آلودهاند پیشنهاد شده است .این مواد به دلیل واکنشپذیری باال و سطح
مخصوص زیاد به عنوان جاذب برای پاکسازی آبها مورد توجه قرار گرفتهاند .در این بین نانومواد مغناطیسی پایه آهن به دلیل
توانایی بازیابی آسان و عدم سمیت نسبت به دیگر مواد متداولتر هستند .نانوکامپوزیتهایی که با نانومواد آهنی تشکیل میشوند به
چهار دسته نانوکامپوزیتهای مغناطیسی آهن -غیر آلی مانند سیلیکا ،رس ،زئولیت و هیدروکسی آپاتیت ،نانوکامپوزیتهای
مغناطیسی آهن -بیوپلیمر مانند سلولز و کیتوسان ،نانوکامپوزیتهای مغناطیسی آهن-پلیمر مانند پلی اتیلن آمین و نانوکامپوزیتهای
آهن-کربن مانند کربن فعال ،نانولولههای کربنی و گرافن تقسیم میشوند که هرکدام تواناییها و ظرفیت جذب متفاوتی برای
آالیندههای مختلف دارند .تصفیه آب با نانوجاذبها به منظور حذف مواد مختلفی صورت میگیرد که مهمترین آنها فلزات سمی
مانند سرب و کروم ،حشرهکشها که یکی از مهمترین طبقات آلودگیهای آلی هستند و به شدت شایع و سمیاند ،و ترکیبات دارویی
که متداولترین آنها آنتی بیوتیکها هستند .سینتیک و ایزوترمهای مختلفی برای تشریح مدل جذب این مواد استفاده شده است
که بیشترین ایزوترم استفاده شده النگمویر و فروندلیچ و سینتیک شبه مرتبه دوم هم شکل سینتیکی متداول است .تحقیقات بر
ریسک سالمتی و تاثیر اکولوژیکی نانومواد اکسید آهن نشان دهندهی تاثیر کمینهی آنهاست ،چرا که به طور کلی این مواد در
دستهی مواد غیر سمی یا سمیت کم قرار میگیرند.
واژگان کلیدی :آالینده ،تصفیه آب ،جذب ، ،نانوکامپوزیت مغناطیسی ،نانوکامپوزیت آهنی
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 -1مقدمه

گفته میشود .روش های استفاده شده برای تصفیهی آب

با افزایش روز افزون جمعیت جهان ،فشار بر روی منابع آبی

عبارتند از روش های فیزیکی از قبیل فیلتر کردن ،رسوب

نیز به طور اجتناب ناپذیری تشدید شده است .در نتیجه ،نیاز

گیری ،تقطیر ،فیلتر های شنی و کربن فعال ،روش های

مبرمی به فناوری های تصفیهی آب کارآمدتر و مقرون به

شیمیایی از قبیل کلرزنی ،و استفاده از تشعشع

صرفه تر احساس می شود[ .]1امروزه تامین آب سالم با

الکترومغناطیسی از جمله اشعه فرابنفش[ .]4مراحل تصفیه

کیفیت مناسب آشامیدن بصورت یک مشکل مهم در اکثر

در روش سنتی به طور معمول شامل عملیات پیش تصفیه،

جوامع مورد توجه است و آلودگی آب یکی از مشکالت و

منعقد شدن ذرات ،فلوکوالسیون ،2رسوب گذاری ،هوادهی و

چالش های مهم دنیا و ایران است .آب های سطحی و زیر

صافی کردن میشود[ .]5روش سنتی به علت زمان بر بودن،

زمینی هر دو در معرض آالینده های مختلف قرار دارند و یکی

استفاده از مواد شیمیایی ،استفاده از انرژی و عدم کارایی صد

از علل اصلی بیماریها و مرگ و میر در جهان همین آلودگی

در صدی امروزه نمیتواند پاسخگوی نیاز جهان به آب تصفیه

آبهاست .در صورتی که آب دارای طعم و بوی نامطلوبی

شده باشد .اخیراً با ورود فناوریهای نوین از قبیل زیست

باشد ،نشان دهنده وجود مواد آالینده در آب است .با توجه به

فناوری و نانو فناوری ،مواد و راهکارهای جدیدی برای تصفیه

ماهیت ،منشا ورود آالینده ها ،طبیعی و یا انسان ساز بودن،

آب و فاضالبهای صنعتی و کشاورزی معرفی شده و یا می-

تقسیم بندی های مختلفی برای آالینده ها در نظر گرفته شده

شوند[.]5

است .آالینده های آب از نظر ماهیت به سه گروه مواد آلی،

حذف آلودگیهای فلزات سنگین از پسابهای صنعتی یکی از

مواد معدنی و عوامل فیزیکی تقسیم می شوند .عمده آالینده

مهمترین نگرانی های حال حاضر انسانها است .فلزات سنگین

های آلی آب شامل مواد شوینده ،پساب صنایع غذایی ،حشره

از قبیل نیکل ،آرسنیک و کروم و  ...میتوانند بسیار سمی و

کش ها و علف کش ها ،مواد نفتی ،شاخ وبرگ گیاهان و

سرطانزا باشند در کنار این مورد آنها با محیطزیست سازگار

درختان و مواد آلی فرار میشوند .آالینده های معدنی اصلی

نبوده و در بدن موجودات زنده انباشته میشوند ،بنابراین از

آب نیز شامل اسیدیته ناشی از پساب صنایع ،آمونیاک،

جمله مهمترین آاالیندههای آب به شمار میآیند[ .]6فرآیند

کودهای شیمیایی ،فلزات سنگین و نمک می باشند .آالینده

جذب از بهترین روشها برای حذف فلزات سنگین به شمار

های معدنی موجب کدورت آب شده و در برخی موارد نیز به

میرود که دارای مزیتهایی از جمله کاربرد ساده و مؤثر ،عدم

صورت ذرات معلق در آب قابل مشاهده هستند[ .]2برخی

نیاز به تجهیزات پیچیده ،عدم تولید لجن ،امکان احیاء ماده

دیگر از منابع علمی و سازمانهای جهانی ،دستهبندی دیگری

جاذب و هزینه کم (درصورت استفاده از جاذبهای طبیعی و

را برای این منظور ارائه کردهاند که آالیندههای آبی را به سه

ارزان) نسبت به سایر روشهای تصفیه است[.]7

گروه مواد جامد معلق در آب ،پاتوژن1های آبی و آالینده های

ذرات نانو به دلیل داشتن اندازه های کوچک ،سطح مقطع

شیمیایی تقسیمبندی میکند .با توجه به نوع آلودگیها ،در

زیاد ،شکل کریستالی و نظم شبکه ای منحصر به فرد و در

اغلب موارد ،به منظور تامین کیفیت مناسب آب ،ناگزیر به

نتیجه واکنش پذیری زیاد می توانند برای تصفیه و تبدیل

تصفیه آن می باشیم[.]3

آالینده ها به مواد بی ضرر و کم ضررتر استفاده شوند .فرآیند

در نتیجهی همهی اینها ،نیاز به تصفیهی آب بیش از پیش

جذب به وسیله نانو ذرات فلزی یکی از فناوری های سازگار با

ضرورت دارد ،تصفیه آب به حذف مواد شیمیایی نامطلوب،

محیط زیست است که در سال های اخیر به عنوان عامل موثر

آالیندههای بیولوژیکی ،مواد جامد معلق و گازها از آب آلوده

در حذف فلزات سنگین از آب و فاضالب مورد توجه

Pathogen
Flocculation

1

2

2

شیمی سبز و فناوریهای پایدار -شماره 6تابستان  1400صفحات  1الی 42
پژوهشگران قرار گرفته است .در سال های اخیر نانو ذرات

برابر دو مدل دیگر میتوان به پایداری و استقامت کمترشان

مختلفی مانند نانو لوله های کربنی ،TiO2 ،نانو کامپوزیت

اشاره کرد[ .]11استفاده از نانوکامپوزیت به جای نانو ذرات

مگنتیت ،مگنتیت ،سطوح اصالح شدهی

به ما این قابلیت را میدهد که از ویژگیهای دو یا چند ماده

 ،MnFe2O4آلومینا و غیره برای حذف فلزات سنگین مورد

در کنار هم بهره ببریم ،به عنوان مثال استفاده از نانو

استفاده قرار گرفته اند[ .]8کامپوزیت در معنای کلمه به ماده-

کامپوزیتهای پایه اکسید آهن این امکان را به ما میدهد که

ای گفته میشود که از دو جز یا بیشتر تشکیل شده باشد ،به

در کنار قابلیت جذب و زیست سازگاری ،با توجه به خاصیت

عبارت دیگر کامپوزیت مادهای است که پس از ترکیب دو

مغناطیسی نانوذرات آهن امکان بازیابی آسان آنها را بعد از

مادهی جدا از هم تشکیل شده و باعث میشود عملکرد آنها

انجام عملیات جذب داشته باشیم.

چیتوسان3

از حالت عادی و جدا از هم بهتر باشد[ .]9نانوکامپوزیت
دستهای از کامپوزیتهاست که حداقل از یک فاز در ابعاد نانو

 -2نانوکامپوزیتهای مغناطیسی پایه اکسید آهن

تشکیل شده باشد .آنها را مواد قرن  21مینامند چرا که با

از سادهترین و ابتداییترین نانوجاذبهای مغناطیسی میتوان

روش ساخت و طراحی منحصر به فرد و ویژگیهای خاص

به نانوذرات اشاره کرد که حداقل یک جز از هر نانوکامپوزیت

خود کاربردهایی را دارند که در کامپوزیتهای متداول نمی-

مغناطیسی را تشکیل میدهند .نانوذرات مغناطیسی به دلیل

توان یافت .از ویژگیهای نانوکامپوزیتهای مغناطیسی می-

خواص ویژهای که در خود دارند مطالعات بسیاری را در سال-

توان به فعالیت کاتالیستی باال ،خاصیت سوپرپارامغناطیسی،

های اخیر متوجه خود کردهاند و در زمینهی تصفیهی آب و

پایداری باالتر و سختی و پالستیسیته 4قابل اصالح اشاره

جذب انواع آالینده بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.

کرد[ .]10با توجه به ماتریکس مواد ،نانوکامپوزیتها را می-

نخسین بار دو فیزیک دان روسی ،فرنکلن و آمریکایی،

توان به سه دسته اصلی نانوکامپوزیتهای ماترکیس سرامیک،

دورفمن پیش بینی کردند در صورتی که در مادهای با

نانوکامپوزیتهای ماتریکس فلز و نانوکامپوزیتهای ماتریکس

خاصیت فرومغناطیسی ابعاد ذرات به کمتر از حد بحرانی

پلیمر طبقهبندی کرد .نانوکامپوزیتهای ماتریکس سرامیک

برسند همانطور که در شکل 1مشخص است باعث ایجاد

عمدتا حاوی سیستم  Al2O3یا  SiCهستند .نانوکاپوزیتهای

خاصیت انفرادی مغناطیسی در ذرات شده که در صورت

ماتریکس فلز به موادی اشاره دارد که شامل یک فلز رسانا یا

حضور در میدان مغناطیسی هم جهت شده و در صورت حذف

آلیاژی با ابعاد نانو هستند که میتوانند ویژگیهای فلز و

میدان خاصیت مغناطیسی خود را از دست میدهند .به این

سرامیک را همزمان داشته باشند و نانوکامپوزیتهای

خاصیت ،سوپرپارامغناطیس میگویند که وادارندگی

ماتریکس پلیمر که به طور گسترده در صنعت به علت ساخت

مغناطیسی وجود نخواهد داشت[.]12

ساده مورد استفاده قرار میگیرند و از نقاط ظعف آنها در

شکل -1وابستگی خاصیت وادارندگی به اندازه نانوذرات[]13
Chitosan

3

Plasticity

3

4
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مگنتیت( )Fe3O4و مگمیت( )γ-Fe2O3مهمترین و پر

فاز گاز و لیتوگرافی پرتو الکترون ،روش های آماده سازی تر

استفادهترین نانوذرات مغناطیسی هستند که متوجه

شیمیایی مانند سل ژل ،5روش اکسیداسیون ،همرسوبی

کاربردهای بسیار در علوم مختلف از جمله پزشکی و درمانیاند

شیمیایی ،واکنشهای هیدروترمال ،تزریق جریان ،روش

و مزیت زیست تخریب پذیری را نیز دارند[ .]14دو ویژگی

الکروشیمیایی ،روش فاز آئروسل/بخار ،6واکنشهای تجزیه

کلیدی این نانوذرات عبارتند از اثر بعد محدود و اثر سطح که

سونوشیمیایی ،7روش مایع فوق بحرانی ،سنتز بوسیله نانو

خواص منحصر به فردی را به آن میدهند[ .]15اثر بعد

راکتورها و روشهای میکروبی که عموما روشهای ساده،

محدود داشتن ناحیه منفرد و سوپرپارامغناطیس بودن از

مقرون به صرفه و پربازدهی با قابلیت کنترل باال را شامل می-

ویژگیهایی هستند که منشا بسیاری از خواص منحصر به فرد

شوند[ .]14سنتز به روش هم رسوبی نیز یک راه آسان و

نانوذرات مغناطیسی را میباشند .دیوارههای ناحیه ،پهنای

متداول برای ساخت نانوذرات مغناطیسی است که از سال

مشخصی را شامل میشوند ،به عبارت دیگر تعدادی از اسپین-

 1981توسط ماسارت 8در محیط اسیدی و بازی ابداع شد و

ها که هم جهت و به گونهای هماهنگ عمل میکنند را به

تا به امروز برای بدست آوردن نانوذرات مغناطیسی به ویژه

عنوان یک ناحیه جدا میکنند .هنگامی که اندازه ذرات از ابعاد

اکسیدهای آهن مورد استفاده قرار میگیرد .این روش شامل

بحرانیشان کمتر میشود ذرات با دامنه منفرد ایجاد میشوند

رسوب همزمان یک مخلوط از یونهای فلزی (آهن دو و سه

که تشکیل دیواره از نظر انرژی در این حالت مناسب نخواهد

ظرفیتی) به وسیله یک محلول بازی( معموال ،NaOH

بود[ .]16از مهمترین روشهای سنتز این نانوذرات میتوان

 NH3OHیا  )N(CH3)4OHدر دمای زیر  100درجه است که

به این موارد اشاره کرد؛ روشهای فیزیکی ،مانند رسوب دهی

از واکنش شیمیایی زیر پیروی میکند[:]17

رابطه-1

هم رسوبی  Fe3O4به صورت کامل در  pHبین  8تا  14و با

اکسیدی صورت میگیرد .البته اغلب مگنتیت به علت

نسبت استوکیومتری  2به  (1آهن  3به  )2و در محیط غیر

ناپایداری شدید در حضور اکسیژن به ماگمایت تبدیل میشود.

شکل -2سنتز نانوذرات مگنتیت به روش هم رسوبی[]18

Sol-Gel
Aerosol/Vapor Phase

5

Sonochemical Decomposition
R. Massart

6

4

7
8

شیمی سبز و فناوریهای پایدار -شماره 6تابستان  1400صفحات  1الی 42
به طور کلی نانوکامپوزیتهای مغناطیسی با ترکیب شدن

مغناطیسی میتوانند با عاملهای مختلفی پوشش پیدا کننده

نانوذرات مغناطیسی با مواد مختلفی مثل پلیمرها ،سیلیکا و

مثل سیلیکا یا در حفرات مواد کربنی مثل کربن فعال پخش

کربن ساخته میشوند .همچنین میتوانند با مواد ارگانیک و

شوند .شکل 3انواع متداولی از نانو کامپوزیتهای مغناطیسی

غیر ارگانیک ترکیب شوند .به عنوان مثال ،نانوذرات

پایه آهن را نشان میدهد[.]19

شکل -3برخی نانوکامپوزیتهای متداول پایه آهن[]19

از نانوکامپوزیتهای مغناطیسی با پایهی آهن که برای تصفیه

دهیید ،کییه بیشییتر حالییت اول آن مییورد مطالعییه قییرار

آب استفاده میشوند میتوان به چهار دسته اصلی نانوجاذب-

گرفتییه اسییت .بییرای سیینتز چنییین نانوکامپوزیییتهییایی

های مغناطیسی آهن -غیر آلی ،آهن-بیوپلیمر ،آهن-پلیمر و

معمییوال از روش سییل ژل اسییتفاده میییشییود کییه طییی

آهن-کربن اشاره کرد که هرکدام به موارد دیگری تقسیم می-

آن تترااتوکسییییی سیییییالن 9هیییییدرولیز میییییشییییود.

شوند .]19[.در ادامه به برخی از موادی که در نانوکامپوزیت-

سیییاختارهای هسیییته پوسیییته اکسیییید آهییین و سییییلیکا

های با پایهی اکسید آهن برای تصفیه آب مناسب است می-

بییا هسییته آهیین و پوسییته سیییلیکا بییا روش همرسییوبی

پردازیم.

شیمیایی نیز انجام پذیرفته است[.]19
در پژوهشی که توسط خشتی و همکارانش[ ]20صورت

 -1-2سیلیکا

گرفت ،توانانی جذب یون روی دو ظرفیتی توسط

سییییلیکا یکیییی از میییواد غییییر ارگیییانیکی اسیییت کیییه در

نانوکامپوزیت  Fe3O4@SiO2@meso-SiO2اصالح شده با

نانوکامپوزییییتهیییای مغناطیسیییی آهییین میییورد اسیییتفاده

عامل آمینی  NH2در محیط آبی بررسی شد .در این پژوهش

قییرار میییگیییرد و بییه علییت داشییتن پایییداری شیییمیایی

نانوذرات مغناطیسی به وسیله روش همرسوبی ساخته شد.

خیییوب ،سیییطح مخصیییوص بیییاال و قابلییییت سیییاخت

هسته مغناطیسی به روش اشتوبر 10توسط سیلیکا پوشیده شد

آسیییان در تصیییفیه و پاکسیییازی آب در محییییطزیسیییت

که بدین منظور از تترا اتیل اورتوسیلیکات( )TEOSاستفاده

بییه کییار میییرود .سیییلیکا میییتوانیید بییه صییورت پوشییش

شد .در مرحلهی بعد این ساختار توسط یک الیه سیلیکای
متخلخل بار دیگر پوشیده شد .شکل 4تصاویر میکروسکوپ

بییر روی نییانوذرات آهیین قییرار گیییرد یییا بییه صییورت یییک

الکترون روبشی از این نانوکامپوزیت را نشان میدهد.

میییادهی متخلخیییل نیییانوذرات آهییین را در خیییود جیییای

STÖBER Method

5
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شکل -4تصاویر  FESEMاز نانوذرات  )b(Fe3O4/SiO2 ،)a(Fe3O4و ]20[)c(Fe3O4/SiO2/meso-SiO-NH2

بررسی تاثیر  pHدر گسترهی بین  2تا  8مورد ارزیابی و

صورت که با افزایش  pHاز حدی باالتر واحدهای منفی موجود

مشاهده قرار گرفته است .همانطور که در شکل 5مشخص

در سطح نانوکامپوزیت بوسیلهی پروتون پر شده و مانع از

است بازدهی حذف فلز با افزایش  pHاز  2تا  6به صورت قابل

جذب یون روی دو ظرفیتی میشود[ .]20تاثیر مدت زمان

مالحضهای افزاش مییابد و بعد از آن روندی تقریبا ثابت را از

تماس هم در شکل 6آمده است که نشان میدهد سینتیک

خود نشان میدهد .این موضوع ممکن است ناشی از

جذب از سینتیک شبه مرتبه دوم پیروی میکند.

پروتوناسیون 11گروه آمینی در pHهای پایینتر باشد .به این

شکل -5تاثیر  pHبر جذب یون دو ظرفیتی روی :جاذب 50 :میلیگرم ،غلظت اولیه روی 300 :میلیگرم بر لیتر ،حجم محلول حاوی روی 50 :میلیلیتر،
زمان تماس 60 :دقیقه ،دما 298 :کلوین[]20

Protonation

11
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شکل -6تاثیر زمان تماس بر جذب یون دو ظرفیتی روی[]20

در پژوهش دیگری که توسط ریزال[ ]21و همکاران بر

شدند و ساختار هسته -پوسته ایجاد شد .پوشش سیلیکا روی

نانوذرات  Fe3O4@SiO2انجام شد ،توانایی این نانوذره در

نانوذرات  Fe3O4عالوه بر این که مانع حل شدن آنها در اسید

جذب یون دو ظرفیتی مس از یک پساب مورد بررسی قرار

میشود ،همچنین فرایند کلوخه شدن یا آگلومراسیون ذرات

گرفت .نانوذرات به روش همرسوبی و تحت اولتراسونیک سنتز

 Fe3O4را نیز کنترل میکند .شکل 7تصویر  TEMاز نانوذرات

شدند .سپس نانوذرات ساخته شده با استفاده از هیدرولیز

هسته – پوسته  Fe3O4@SiO2را نشان دهد که دارای ابعاد

کنترل شدهی تترا اورتوسیلیکات بوسیلهی سیلیکا پوشیده

تقریبی  10-20نانومتر هستند[.]21

شکل -7تصویر  TEMاز نانوذرات هسته-پوسته ]21[Fe3O4@SiO2

شکل 8تاثیر  pHبر ظرفیت جذب یون دو ظرفیتی مس را

آمینی جاذب میشود .در pHهای باالتر از  3نیز ظرفیت جذب

pH

کاهش می یابد ،دلیل این امر نیز کاهش پروتوناسیون گروه

تا حدود  ،3ظرفیت جذب افزایش و پس از آن به طور قابل

آمینی موجود در سطح جاذب و به موجب آن افزایش تعداد

مالحظهای کاهش مییابد .در pHهای کمتر از  ،3افزایش یون

یونهای  OH-است .این عملکرد نشاندهندهی موفقیت سنتز

 H+باعث کم شدن ظرفیت جذب میشود ،به این علت که

نانوذرات است.

نشان میدهد .با توجه به شکل مشخص است با افزایش

افزایش یون  H+در محلول ،مانع از برخود یون مس با گروه
7
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شکل -8تاثیر  pHبر جذب یون دو ظرفیتی مس[]21

در نهایت با توجه به بیشینه ظرفیت جذب که در  pH=3برابر

نشان میدهند .الیه الیه بودن فضاها و مرزها در این دو باعث

 51/04میلیگرم بر گرم بود ،و با حضور  SiO2نانوذره

میشود نانوذرات مغناطیسی به خوبی در آنها قرار گرفته و

مغناطیسی از حل شدن در محلول اسیدی در امان میماند،

پایدار شوند .همچنین سطح آنها را میتوان با اسیدها ،بازها،

میتوان این ماده را به عنوان یک جاذب موفق در امر پاکسازی

سورفکتانتها یا مواد آلی طوری اصالح کرد که به صورت

پسابهای حاوی یون دو ظرفیتی مس معرفی کرد[.]21

آبدوست یا آبگریز درآیند .یکی از مزایای دیگر این مواد
قیمت نیسبتا مناسب و سازگاری خوبشان با محیط زیست

 -2-2رسها و زئولیت

میباشد[ .]19در شکل 9پروسه سنتز یک نانوکامپوزیت با

در بین تمامی موادی که با آهن به صورت نانوکامپوزیت تولید

پایه اکسید آهن و دو جز زئولیت و کیتوسان را میبینیم.

میشوند ،رسها و زئولیت خواص منحصر به فردی را از خود

شکل -9پروسه تشکیل نانوکامپوزیت مگنتیت-زئولیت-کیتوسان[]22

8
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در پژوهشی که توسط سالم عطیه و همکاران[ ]23در سال

قطره اضافه شد و ته نشین سیاه رنگ مورد نظر تشکیل شد

 2012انجام گرفت از نانوذرات مغناطیسی آهن با پوشش

که پس از شستشو و اکسید شدن به مدت  3ساعت در دمای

زئولیت برای حذف آرسنیک از محلول سنتزی استفاده شد.

 300درجه سانتیگراد نانوذرات مغناطیسی پوشش زئولیتی

بدین منظور از روش همرسوبی در حضور زئولیت استفاده شد

بدست آمد .در شکل 10تصویر  TEMاز نانوذرات سنتز شده

که  5گرم زئولیت همراه  6/1گرم  FeCl3.6H2Oو 4/2گرم

و آرسنیک جذب شده بر نانوذرات قابل مشاهده است[.]23

 FeSO4.7H2Oتحت اولتراسونیک در  100میلیلیتر آب حل

همانطور که در شکل 11مشخص است نتایج  FTIRو پیک-

شدند .سپس با استفاده از  0/1مول  pH ،NaOHمحلول به

های تشکیل شده نشاندهندهی حضور  H2Oو گروههای

 10رسانده شد و به مدت  24ساعت در دمای اتاق همزده

هیدروکسیلی در سطح نانوذره ساخته شده است[ ]23که

شد .در مرحله بعد  6/5مول  NaOHبه صورت آرام و قطره

توانایی باالیی در فرایند جذب دارند.

شکل -10تصویر  TEMاز نانوذرات(الف) و جذب آرسنیک بر نانوذرات(ب)[]23

شکل FTIR -11جذب آرسنیک بر نانوذرات[]23

در این پژوهش برای ساخت محلول سنتتیک از آرسنیک از

افزایش مقدار  pHسبب افت قابل مالحظهی میزان جذب شده

مقداری سدیم آرسنات ( )Na3AsO4.12H2Oاستفاده شده

و بهترین  2/5 ،pHگزارش شده است .علت این امر را میتوان

است .مطالعهی جذب در سه سطح مختلف  5/0 ،2/5( pHو

بار سطحی مثبت آهن در pHهای کم دانست که باعث جذب

 )7/0انجام گرفته که همانطور که در شکل 12مشخص است

بهتر آرسنیک که به صورت  AsO42-وجود دارد ،میشود.
9
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شکل -12تاثیر  pHدر میزان جذب[]23

البته بایستی به این نکته نیز توجه داشت که میزان غلظت

شکل 13هم سینتیک جذب و واجذب را نشان میدهد که

اولیه آرسنیک (محور افقی شکل )8-2هم در میزان جذب

مشخص است چیزی در حدود  95درصد از میزان کل جذب

موثر است .نتایج نشان میدهد با افزایش غلظت اولیه ،درصد

آرسنیک در حدود  15دقیقه اول واکنش اتفاق افتاده است،

جذب آرسنیک کاهش مییابد ،علت این امر را میتوان در

این جذب سریع احتماال به جذب الکترواستاتیکی از جانب

رقابت یونهای آرسنیک برای نشستن در سایتهای جذب و

اکسید آهن و ویژگیهای سطحی(گروههای آلومینیومی

عدم وجود تعداد سایت جذب کافی در نانوذره دانست.

سطحی) مربوط میشود.

شکل -13سینتیک جذب(الف) و واجذب آرسنیک(ب)[]23

با توجه به شکل 14دو ایزوترم النگمویر و فروندلیچ قابلیت

خوانش بهتری دارد .در مورد توانایی استفاده مجدد از این

فیت شدن با این مکانیزم جذب را دارا هستند اما واضح است

نانوذرات با توجه به شکل 15مشخص است که بعد از اتمام

که مدل فروندلیچ به علت  r2نزدیکتر به عدد  1قابلیت

دور پنجم همچنان بیش از  90درصد آرسنیک جذب میشود.
10
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شکل-14پالت ایزوترم النگمویر و فروندلیچ برای جذب آرسنیک[]23

شکل -15درصد حذف آرسنیک و بازیابی پس از  5دوره جذب /واجذب[]23

در مطالعهای که در سال  2019توسط خاتمیان و

شرقی ،ایران تهیه شده و در کنار کلرید آهن(سه ظرفیتی)

همکاران[ ]24انجام شد ،میزان توانایی جذب نیترات ،اکسیژن

شش آبه و کلرید آهن(دو ظرفیتی) چهار آبه بوسیلهی روش

خواهی شیمیایی و اکسیژن خواهی بیوشیمیایی بوسیله

همرسوبی و به کمک اولتراساند نانوکامپوزیت ساخته شده

نانوکامپوزیت  Fe3O4/Bentoniteبررسی شد .بنتونیت یکی از

است(شکل .)16در این پژوهش تاثیر  ،pHزمان تماس ،مقدار

انواع مواد رسی است که ریزدانه میباشد و در غالب موارد

جاذب و غلظت اولیه بر میزان جذب نیترات بررسی شده است

بیشتر از  85درصد آن را مونتموریلونیت تشکیل میدهد .در

که در شکل 17قابل مشاهده است.

این مقاله اشاره شده است که بنتونیت خام از استان آذربایجان

شکل -16تصویر  TEMاز نانوکامپوزیت  Fe3O4/Bentoniteدر حضور اولتراساند(الف) و در غیاب اولتراساند(ب) []24
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همانطور که در شکل 17مشخص است میزان حذف نیترات

همانطور که مشخص است بازدهی حذف نیترات در  90دقیقه

در pHهای پایین باالتر است و نرخ جذب با رفتن  pHبه سمت

افزایش مییابد و به حالت تعادلی میرسد و پس از آن تغییر

حالت بازی کمتر میشود .کمترین میزان جذب نیترات در

قبل مالحظهای رخ نمیدهد .مقدار جاذب هم یکی دیگر از

 pHبرابر  9و بیشتر میزان در  pHبرابر  5دیده میشود .دلیل

فاکتورهای مهم در میزان جذب است که با توجه به شکل17

جذب باالتر در pHهای پایینتر میتواند به علت افزایش یون

(ج) با افزایش مقدار جاذب از  0/2تا  0/6گرم درصد حذف

 H+و کاهش یون  OH-در محلول باشد .در pHهای پایین

نیترات افزایش می یابد که دلیل آن افزایش سطح تماس بین

یون  H+به میزان سطح جاذب میافزاید و خاصیت بار مثبت

جاذب و آالینده میباشد .در بخش (د) هم مشاهده میشود با

خود را به آن منتقل میکند ،از آنجایی که آالینده(نیترات)

افزایش غلظت اولیه نیترات در محلول درصد حذف آن کاهش

دارای بار منفی است نیروی بار با نامهای مخالف تشدید می-

مییابد ،دلیل آن کاهش سایتهای فعال جذب در سطح

یابد و نرخ جذب باال میرود .همچنین در مورد اثر زمان تماس

جاذب میباشد[.]24

شکل -17تاثیر (pHالف) ،زمان تماس(ب) ،مقدار جاذب(ج) و غلظت اولیه نیترات(د) بر حذف نیترات توسط نانوکامپوزیت ]24[ Fe3O4/Bentonite

همچنین از نانوجاذب  Fe3O4-Zeoliteبه منظور جذب

در شکل 19مشخص است افزایش مقدار  pHسبب افت قابل

آرسنیک از محلول حاوی آن استفاده شده است که در

مالحظهی میزان جذب شده و بهترین  2/5 ،pHگزارش شده

شکل 18نتیجه آنالیز  FTIRنمونه نانوجاذب و نانوجاذب و

است .علت این امر را میتوان به بار سطحی مثبت آهن در

آرسنیک جذب شده را میتوان مشاهده کرد.
12
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pHهای کم دانست که باعث جذب بهتر آرسنیک که به صورت
 AsO42-وجود میشود.

شکل FTIR -18جذب آرسنیک بر نانوذرات[]24

شکل -19تاثیر  pHدر میزان جذب[]24

البته بایستی به این نکته نیز توجه داشت که میزان غلظت

هم سینتیک جذب را نشان میدهد که مشخص است چیزی

اولیه آرسنیک (محور افقی شکل )19هم در میزان جذب موثر

در حدود  95درصد از میزان کل جذب آرسنیک در حدود

است .نتایج نشان میدهد با افزایش غلظت اولیه ،درصد جذب

 15دقیقه اول واکنش اتفاق افتاده است ،این جذب سریع

آرسنیک کاهش مییابد ،علت این امر را میتوان در رقابت

احتماال به جذب الکترواستاتیکی از جانب اکسید آهن و

یونهای آرسنیک برای نشستن در سایتهای جذب و عدم

ویژگیهای سطحی( گروههای آلومینیومی سطحی) مربوط

وجود تعداد سایت جذب کافی در نانوذره دانست .شکل20

میشود.

13
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شکل -20سینتیک جذب[]24

 -3-2هیدروکسی آپاتیت

به روش همرسوبی و ترکیب آن با هیدروکسی آپاتیت به روش

این ماده یکی از مهمترین مواد غیر آلی و بیولوژیکی است که

رسوبدهی همزمان انجام میپذیرد .از همین نانوکامپوزیت

میتواند در محیطهای مختلف استفاده شود .در موضوع

برای حذف عناصر کادمیم و روی دو ظرفیتی از محیط آبی

تصفیه آب ،هیدروکسی آپاتیت توانایی بسیار خوبی در جذب

استفاده میشود .همچنین ساختارهای هسته پوسته هم به

فلزات در آبهای طبیعی و پسابها دارد .به منظور بازیابی

وسیله این ترکیبات انجام میپذیرد که در این نوع

مجدد آسان آن از محیط آبی این ماده با نانوذرات مغناطیسی

نانوکامپوزیت به منظور کنترل بهتر روی ابعاد و شکل نانوذرات

ترکیب میشود و معمولترین نحوهی ترکیب این دو روش

 ،Fe3O4سنتز به روش سولوترمال انجام میشود .این ساختار

رسوبدهی همزمان میباشد .به طور خالصه نانوذرات

هسته پوسته که از پوسته هیدروکسی آپاتیت تشکیل شده،

مغناطیسی به ترکیبی شامل نمکها کلسیم به عنوان مثال

رفتار سوپرپارامغناطیسی از خود نشان میدهد و از نظر

 Ca(NO3)2و  ،CaCl2و یون فسفات اضافه میشوند .آماده

مغناطش نسبت به  Fe3O4تنها تفاوت کمی دارد .مولکول پودر

کردن جاذب هیدروکسی آپاتیت –  Fe3O4به منظور حذف

هیدروکسی آپاتیت در مقیاس نانو در شکل 21قابل مشاهده

سرب از محیط آبی استفاده میشود که بدین منظور

است[.]19

Fe3O4

شکل -21مولوکول هیدروکسی آپاتیت[]25
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خود هیدروکسی آپاتیت به روشهای مختلفی از جمله هم-

خاصیت مغناطیسی در آن با اضافه کردن نانوذرات اکسید آهن

رسوبی ،هیدروترمال ،سل-ژل ،سونوشیمیایی و مایکروویو

در شکلهای مختلف مثل مگنتیت ،مگمایت ،هماتیت و

اولتراساند سنتز و به شکلهای متنوعی مثل گرانولی ،پودری

ژئوتیت میتواند این مشکل را حل کند[ .]27 ،26شکل22

و متخلخل تولید میشود[ .]26با توجه به این که بازیابی

شماتیک تشکیل نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت با اکسید

هیدروکسی آپاتیت پس از فرآیند جذب مشکل است و می-

آهن را نشان میدهد که در شرایط  pHباالتر از  10این اتفاق

تواند تبدیل به یک آالیندهی زیستمحیطی ثانویه شود ،ایجاد

میافتد.

شکل -22نمایی از تشکیل نانوکامپوزیت هیدروکسیآپاتیت و اکسید آهن[]26

همانطور که اشاره شد از این نانوکامپوزیت برای حذف فلزات

سطح مخصوص را  59/8به  75/2مترمربع بر گرم افزایش

سنگین استفاده میشود ،همچنین عالوه بر آن به منظور

داده است[ .]27مطابق شکل 23که تصویر  FESEMاز

حذف رنگها و مواد آرایشی ،حشرهکشها ،آفتکشها،

نانوجاذب را نشان میدهد ،با توجه به ابعاد نانومیلههای و

ترکیبات دارویی مانند آنتیبیوتیکها نیز از محیطهای آبی

ذرات کروی میتوان تشکیل نانوکامپوزیت مورد نظر را تایید

استفاده میشود .از مزایای این کامپوزیت میتوان به سطح

کرد.

مخصوص باال ،زیست سازگاری ،پایداری و خاصیت مغناطیسی
جدول -1سطح مخصوص و اطالعات تخلخل جاذبها[.]27

خوب آن اشاره کرد[ .]28این کامپوزیت از نظر سمیت نیز

سطح

حجم تخلخل

ابعاد

مخصوص

(سانتیمتر

تخلخل

(متر مربع

مکعب بر

(نانومتر)

بر گرم)

گرم)

Fe3O4

35/04

0/15

16/75

هیدروکسی آپاتیت

59/8

0/52

34/9

بسیار کم خطر و مناسب ارزیابی شده و در مطالعات درون
جاذب

کشتگاهی نانوکامپوزیت مغناطیسی هیدروکسی آپاتیت چه به
صورت سوسپانسیونی و چه به صورت پوششدار ویژگی زیست
سازگاری را از خود نشان داده است[.]29
در مطالعهای در سال  2020از این نانوکامپوزیت به منظور
حذف رنگ متیلن بلو از محیط آبی استفاده شد .در این
پژوهش سه ترکیب از این نانوکامپوزیت با درصد وزنی مختلف

()HAp

از مگنتیت ساخته شد که به ترتیب شامل 25درصد وزنی،

HAp- Fe3O4
)(25%
HAp- Fe3O4
)(50%

 50درصد وزنی و  100درصد وزنی بودند .در جدول 1ویژگی-
های جاذبهای مورد بررسی مشاهده میشود .با توجه به
جدول 1اضافه شدن  Fe3O4به هیدروکسی آپاتیت میزان
15

75/2

0/61

32/45

62/32

0/51

33/05
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HAp- Fe3O4
)(100%

62/27

0/46

29/29

شکل -23تصویر  FESEMاز نانومیله های هیدروکسی آپاتیت(الف) ،نانوذرات مگنتیت(ب) و نانوکامپوزیت هیدروکسیآپاتیت/مگنتیت(پ)[]27
HAp-

سنتز همرسوبی بود که شکل 24تصویر  SEMاز نانوکامپوزیت

) Fe3O4(100%بود که توانست در مدت  4ساعت 12/434

سنتز شده را نشان میدهد که به صورت کروی است و ابعادی

میلیگرم بر گرم میتلن بلو را از بین ببرد .گفتنی است مکانیزم

در حدود  100نانومتر دارد[ .]30توانایی این نانوکامپوزیت در

این جذب با ایزوترم فروندلیچ و سینتیک آن با شبه مرتبه دوم

جذب یون دو ظرفیتی جیوه بسیار خوب ارزیابی شد به طوری

مطابقت داشت[ .]27در مطالعهی دیگری از هیدروکسی-

که در حدود  10دقیقه بیش از  98درصد از فلز را از محیط

آپاتیتی که بوسیلهی اکسید آهن عامل دار شده و به صورت

آب حذف کرده است .حداکثر ظرفیت جذب آن نیز 492/2

نانوکامپوزیت  Fe3O4/HApدر آمده است به منظور حذف یون

میلیگرم بر گرم بوده که از ایزوترم النگمویر و سینتیک شبه

دو ظرفیتی جیوه از آب استفاده شد .در این پژوهش روش

مرتبه دوم پیروی میکند[.]30

بهترین عملکرد در حذف متیلن بلو مربوط به

شکل -24تصویر  SEMاز نانوکامپوزیت ]30[Fe3O4/Hap

شکل 25تاثیر  ،pHشکل 26تاثیر زمان و شکل 27تاثیر دوز

این شکلها فرآیند جذب در  pHبرابر  ،7زمان  10دقیقه و

جاذب بر میزان درصد حذف فلز را نشان میدهد .با توجه به

دوز جاذب  50میلیگرم به حداکثر کارایی خود میرسد.

16
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شکل -25تاثیر  pHبر میزان حذف یون دو ظرفیتی جیوه[]30

شکل -26تاثیر زمان بر میزان حذف یون دو ظرفیتی جیوه[]30

شکل -27تاثیر دوز جاذب بر میزان حذف یون دو ظرفیتی جیوه[]30
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در مطالعهای دیگر که در سال  2020انجام گرفت

نانوکامپوزیت برای کاربردهای محیطزیستی بدهد .سلولز که

روی

مولکول آن در شکل 28قابل مشاهده است با توجه به مزایای

( )HAp/ZnFe2O4در دو مرحله سنتز شد و برای حذف یون

ارزان بودن ،قابل بازیابی بودن و جذب فلزات یکی از پلیمرهای

دو ظرفیتی کادمیم از محلول آبی مورد استفاده قرار گرفت.

پر استفاده در امر تصفیه آب میباشد .البته به علت محدود

این نانوکامپوزیت در بهینهترین حالت قادر به حذف 89/6

بودن ظرفیت جذب سلولز و پایداری فیزیکی پایین آن ،نیاز

درصد از یون دو ظرفیتی کادمیم است .ایزوترم جذب از مدل

است زمان سنتز نانوکامپوزیت آن با نانوذرات مغناطیسی یک

فروندلیچ پیروی کرده و حداکثر ظرفیت جذب 120/33

سری اصالحات با گروه آمینوها روی آن انجام شود .معموال در

میلیگرم بر گرم بوده است .سینتیک این جذب از مدل شبه

نانوکامپوزیتهایی که قرار است در محیط اسیدی استفاده

مرتبه دوم پیروی کرده است[.]31

شوند الزم است سطح  Fe3O4به منظور جلوگیری از اکسید

نانوکامپوزیت

هیدروکسی

آپاتیت

و

فریت

شدن با سیلیکا پوشیده شود و سپس به ساختار
 -4-2سلولز

 Fe3O4@SiO2@Celluloseتبدیل شود .از این ترکیب برای

سلولز 12به مانند کیتوسان 13و آلژینات 14از مواد پلیمریای

حذف فلزاتی همچون سرب و کروم از محیطهای آبی استفاده

است که میتواند با نانوذرات مغناطیسی پایه آهن تشکیل یک

شده است[.]19

شکل -28یک مولکول نانوسلولز[]32

به طور کلی نانوکامپوزیتهای مغناطیسی سلولز به شکلهای

بازیابی شد .این نانوکامپوزیت با دوز  1/0گرم بر لیتر توانایی

گوناگون همچون فیلم ،فیبر ،میکروکره ،هیدروژل و آئروژل

حذف  99/27درصد از یون سه ظرفیتی آرسنیک با غلظت

تولید میشوند که هر کدام کاربردهای مختلفی دارند[.]33

اولیه  10میلیگرم بر لیتر در  pHبرابر  8/0را از خود نشان

در مطالعهای که ژو ]34[ 15و همکاران انجام دادند ،توانایی

داد .الزم به ذکر است فرآیند جذب آرسنیک از مدل ایزوترم

جذب آرسنیک توسط یک نانوکامپوزیت مغناطیسی سلولز

النگمویر و سنیتیک شبه مرتبه دوم پیروی کرده است .در

بررسی شد .در این پژوهش نانوکامپوزیتی متشکل از سلولز و

جدول 2تعداد دفعات استفاده از ای جاذب ،میزان جذب و

آهن صفر ظرفیتی بوسیله روش احیا تولید شد که دارای

درصد واجذب هر دفعه استفاده آورده شده است.

خاصیت مغناطیسی  57/2 emu g-1بود و پس از فرایند جذب
در مدت  30ثانیه توسط یک میدان مغناطیسی خارجی

Cellulose
Chitosan

12

Alginate
Shimin Zhou

13

18

14
15
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جدول -2جذب و واجذب ) As(IIIبا اسید هیدروکلریدریک  0/1موالر به عنوان عامل واجذب[]34

جذب
دفعات

واجذب (درصد)

میزان جذب

کارایی

(میلیگرم بر گرم)

(درصد)

1

20/15

99/31

96/53

2

20/01

95/63

94/71

3

19/85

94/32

93/37

4

19/69

92/17

91/86

در مطالعهی دیگری از فیبرهای مغناطیسی سلولز به عنوان

داده شده است که مشخص است با افزایش  pHتا حدود ،7

جاذب برای حذف سرب از محلول استفاده شد .در این پژوهش

کارایی حذف دارو افزایش مییابد و با گذشتن از  pHبرابر 7

مشخص شد در بهترین شرایط که در  pHبرابر  ،5غلظت اولیه

این کارایی کاهش مییابد .به طور کلی تاثیر  pHبر میزان

سرب دو ظرفیتی برابر  15میلیگرم بر لیتر ،مقدار دوز جاذب

کارایی حذف با تغییر بارهای سطحی در ارتباط است .تا

برابر  1/82گرم ،مدت زمان تماس برابر  90دقیقه و در دمای

برابر  7سیپروفالکسین حالت کاتیونیک داشته و  pHهر چه

 50درجه سانتی گراد بود ،چیزی در حدود  94درصد سرب

به عدد  7نزدیکتر شود به میزان منفی بودن بار نانوکامپوزیت

از محلول حذف و جذب نانوکامپوزیت مغناطیسی سلولز شد.

نیز افزوده میشود در نتیجه طبیعی است که میزان جذب

این فرآیند جذب با وجود این که با هر دو مدل فروندلیچ و

باالتر رود ،اما با عبور از عدد  7بخشهایی از سیپروفالکسین

النگمویر مطابقت داشت اما مدل ایزوترم النگمویر توصیف

بار منفی به خود میگیرد و از درصد جذب کاسته میشود.

بهتری از جذب یون دو ظرفیتی سرب از خود نشان داد[.]35

الزم به ذکر است که در  pHباالی  ،7رقابت بین یون

در مقالهای که توسط عزیزی[ ]36در سال  2020منتشر شد.

هیدروکسیل موجود در محلول و جذب شوندهی دارویی برای

قابلیت جذب داروی سیپروفالکسین از محلول توسط

جذب به نانوکامپوزیت افزایش یافته و این میتواند دلیل

نانوکامپوزیت مغناطیسی اکسید آهن/سلولز ارزیابی شد .در

دیگری برای توجیه کاهش کارایی در pHهای باالی 7

این مطالعه برای تولید نانوذرات اکسید آهن از یک روش سنتز

باشد[ .]36گفتنی است کارایی حذف در بهترین شرایط که

سبز استفاده شده است که از گل ماهور اروپایی 16به عنوان

در  pHبرابر  ،7غلظت اولیه برابر  15میلیگرم بر لیتر ،دوز

عامل احیا بهره برده شده است .نتایج آنالیز پراکندگی نور پویا

جاذب  20میلیگرم بر لیتر و مدت زمان  40دقیقه بود اتفاق

نشان داد میانگین ابعاد نانوکامپوزیت سنتز شده

افتاد و چیزی در حدود  92درصد بوده است .همچنین

 18/5نانومتر از و مغناطیس سنج نیز بار سطحی آن را

حداکثر ظرفیت جذب  168/03میلیگرم بر گرم بوده که از

 22mVو میزان مغناطیس آن را  25 emu g-1تعیین کرد.

مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم پیروی کرده است[.]36

(17)DLS

pH

در شکل 29تاثیر  pHبر درصد حذف سیپروفالکسین نشان

Verbascum Thapsus Plant

16

Dynamic light scattering

19
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شیمی سبز و فناوریهای پایدار -شماره 6تابستان  1400صفحات  1الی 42

شکل -29تاثیر  pHبر کارایی حذف سیپروفالکسین(غلظت اولیه جذب شونده برابر  10میلیگرم بر لیتر ،دوز جاذب برابر  10میلیگرم بر لیتر و مدت زمان
تماس برابر  120دقیقه)[]36

 -5-2کیتوسان

کیتین است .تعداد گروه های استیل موجود روی زنجیر پلیمر،

کیتین از فراوانترین بیوپلیمرها بعد از سلولز می باشد .کیتین

تفاوت بین این دو پلیمر را مشخص میکند(شکل .)30پلیمری

یک پلیساکارید طبیعی است و به طور برجسته در پوسته

که  100درصد گروههای آمین آن استیل دار شده باشد را

سخت پوستانی مثل خرچنگ و میگو ،کوتیکول حشرات و

کیتین و پلیمری بدون گروه های آمیدی ( 100درصد گروه

دیواره سلولی قارچ ها یافت می شود .کیتوسان مشتقی از

آمین) را کیتوسان می نامند[.]37

شکل -30ساختار بیوپلیمرهای کیتین و کیتوسان[]37

کیتوسان به علت ساختار منفرد ،واکنشپذیری باال ،رفتار

جاذبهای پلیمری برای حذف آلودگیهای مختلف میباشد.

عالی و پایداری شیمیایی یکی از مهمترین

اصالح شیمیایی کیتوسان به وسیلهی گروههای آمینو و

کالته

شدن18

Chelation Behavior

18

20
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هیدروکسیل یکی از مواردی بوده که در سالهای اخیر به آن

نداشتن تخلخل کافی در مورفولوژی شکل ورقهای باعث

پرداخته شده است .کیتوسان با توجه به کاربردش ،به روش-

عملکرد ضعیفتر در جذب میشود[ .]19در شکل31

های متعددی میتواند ساخته شود .کیتوسان به صورت ورقه-

تصویری از کیتوسان ورقهای ساخته شده به وسیله روش

ای ،پودری ،ژل و دانهای به عنوان جاذب وجود دارد که بیشتر

بیولوژیکی و میکروبیال قابل مشاهده است.

از شکل ورقهای و پودری آن در جذب استفاده میشود؛ البته

شکل -31کیتوسان به فرم ورقهای[]38

راههای مختلفی برای رسیدن به یک نانوکامپوزیت کیتوسان

حشره کشها و داروها مورد استفاده قرار میگیرد[ .]19سنتز

و اکسید آهن وجود دارد که دو روش مخلوط ساده ترکیبات

کامپوزیت کیتوسان و اکسید آهن به روش همرسوبی مطابق

و سنتز درجای نانوذرات مغناطیسی پر استفادهترین آنهاست.

شکل 32در اثر واکنش اکسیژن اکسید آهن و نیتروژن موجود

این نانوکامپوزیتها بیشتر برای جذب آلودگیهای گازی،

در زنجیرهی بیوپلیمر کیتوسان اتفاق میافتد.

شکل -32برهمکنش میان زنجیره کیتوسان و ذرات مغناطیسی اکسید آهن[]39

روش همرسوبی به منظور تولید نانوکامپوزیت مغناطیسی

شرایط بازی است .آخرین شیوه هم به این شکل است که

کیتوسان یک شیوه منعطف است که به طرق مختلف استفاده

ذرات کیتوسان بوسیلهی ذرات فلزی مغناطیسی پوشیده

میشود .اولین روش به این صورت است که ذرات مغناطیسی

شوند و یک ساختار هسته-پوسته بدست اید .البته از دو روش

ساخته شده و در ادامه به ماتریکس کیتوسان وارد میشود،

اول هم میتوان ساختار هسته-پوسته یا هسته چندگانه-

دوم استفاده از محلولی است که شامل کیتوسان حل شده در

پوسته تهیه کرد که در شکل 33قابل مشاهده است[.]39

اسید استیک و گونه فلزی به منظور ایجاد همرسوبی در
21
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شکل -33ساختار هسته-پوسته و هسته چندگانه-پوسته مغناطیسی کیتوسان[]39

در مطالعهای که چانگ و همکاران انجام دادند ،توانایی

ظرفیتی کبالت در  pHبرابر  5/5رخ داد که بیشترین ظرفیت

نانوذرات مغناطیسی کیتوسان به منظور جذب یون دو

جذبی که از خود نشان داد  27/5میلیگرم بر گرم بود.

ظرفیتی کبالت مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت .در این

شکل 34تاثیر دمای واکنش بر میزان جذب کبالت را نشان

مطالعه نانوذرات مغناطیسی کیتوسان که نانوذرات مگنتیت

میدهد .همانطور که از شکل پیداست ظرفیت جذب با افزایش

بوسیله کربودیایمید فعال به کیتوسان متصل شدهاند ابعادی

دما ،کاهش مییابد ،این پدیده احتماال به علت این است که

در حدود  13/5نانومتر داشتند .این نانوجاذب کارایی باالیی

در دماهای باال برهمکنش الکترواستاتیکی بین یونهای کبالت

از خود در محدوده  pHبین  3تا  7و دمای بین  20تا 45

و کیتوسان کم میشود[.]40

درجه از خود نشان داد ،البته باالترین میزان جذب یون دو

شکل -34تاثیر دما بر میزان ظرفیت جذب یون کبالت توسط نانوجاذب مگنتیت/کیتوسان در  pHبرابر  5/5و غلظت اولیه برابر ]40[1500 mg/l

گفتنی است اکثر مطالعات نشان میدهد که مکانیزم جذب

و سایتهای جذب همگی یکسان هستند و بر یکدیگر اثر

فلزات سنگین به نانوجاذبهای کامپوزیتی پایه مغناطیسی

نمیگذارند ،و همچنین جذب به صورت مدل تک الیه اتفاق

کیتوسان از مدل النگمویر پیروی میکنند که مطابق شکل35

میافتد[.]39

به این معنی است که جاذب دارای ظرفیت جذب محدود بوده
22
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شکل -35مکانیزم تکالیه جذب شیمیایی فلزات سمی بر جاذبهای مغناطیسی کیتوسان[]39

از نانوکامپوزیتهای کیتوسان با پایه اکسید آهن به منظور

موجود در محیط آبی تشکیل کمپلکس دهد .استفاده از

جذب یون دو ظرفیتی مس[ ،]41یون شش ظرفیتی کروم و

نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن در دانههای آلژینات به علت

پنج ظرفیتی آرسنیک[ ،]43 ،42یونهای دو ظرفیتی جیوه،

باال بردن سطح مخصوص ،ظرفیت جذب را افزایش میدهد.

کادمیم ،روی و سرب[ ،]46 ،45 ،44یون شش ظرفیتی

نانوذرات مغناطیسی به روش همرسوبی سنتز میشوند و در

اورانیوم[ ،]47همچنین جذب رنگهای کاتیونیک و

برخی موارد به وسیله سیترات پوشش پیدا میکنند ،سپس با

آنیونیک[ ]50 ،49 ،48استفاده میشود.

ترکیب ساده با آلژینات تشکیل نانوکامپوزیت میدهند .علت
استفاده از سیترات پخش بهتر نانوذرات در ماتریکس پلیمر،

 -6-2آلژینات

جلوگیری از کلوخه شدن و حفظ خاصیت مغناطیسی می-

آلژینات یک مادهی غیر سمی ،سازگار با محیطزیست و قابل

باشد .در سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی-آلژینات ،نانوذرات

تخریب در آن است که از جلبک و خزهی دریا بدست میآید.

مغناطیسی به محلول حاوی آلژینات و در حضور کلسیم کلرید

استفاده از این ماده به عنوان جاذب به علت وجود گروههای

اضافه میشوند[ .]19در شکل 36جذب استرانسیوماز آب دریا

کربوکسیلیک در ساختار آن است که میتواند با یونهای فلزی

توسط نانوکامپوزیت  Alginate/Fe3O4قابل مشاهده است.

شکل -36جذب استرانسیوم توسط نانوکامپوزیت مغناطیسی آلژینات[]51

23
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در پژوهشی که توسط عصمت و همکاران[ ]52انجام گرفت،

 -7-2نانوجاذبهای مغناطیسی -پلیمری

توانایی نانوذرات کبالت فریت( ، )CFنانولولههای تیتانات(،)T

نانوجاذبهای کامپوزیتی متشکل از هستهی مغناطیسی آهن

آلژینات( )Gو کامپوزیتهای کبالت-فریت/آلژینات( )CF/Gو

و پوستهی پلیمری در سالهای اخیر در موضوع تصفیه آب

تیتانات/آلژینات( )T/Gدر جذب یونهای مس ،آهن و

بسیار مورد توجه قرار گرفته است .مزیت این نانوکامپوزیتها

آرسنیک بررسی شد .مشخصه یابی نانوکامپوزیتها بوسیله

فقط جداسازی آسان آنها از محیط بوسیله یک میدان

 HRTEM ،XRD ،FTIR ،FESEMو  VSMانجام گرفت ،و

مغناطیسی و امکان جذب انتخابی آلودگی نیست ،بلکه با

عالوه بر آن اثر  ،pHزمان تماس ،وزن جاذب و غلظت یون فلز

اصالح سطح آنها توسط یک لیگاند 19امکان افزایش ظرفیت

سنگین بر میزان جذب مورد ارزیابی قرار گرفت .شرایط بهینه

جذب و انتخابپذیری را میتوان افزایش داد .یکی از

آزمایش مربوط به  pHبرابر  ،6/5مدت زمان تماس  2ساعت

نانوکامپوزیتهای پر استفاده از این دسته نانوجاذب

و میزان جاذب  0/15گرم اعالم شد .بازدهی حذف یون دو

کامپوزیتی پلی آنیلین -20مغناطیسی است که نانوذره

ظرفیتی مس بوسیله نانوجاذبهای  T/G, CF/G, T, CFو G

مغناطیسی مگمایت که توسط روش همرسوبی بدست آمده

به ترتیب برابر  98 ،95 ،99/9 ،100و  91درصد محاسبه

بوسیلهی یک پوسته پلی آنیلین پوشش داده میشود که در

شد ،در حالی که برای آهن با همین ترتیب ،60 ،100 ،100

جذب کروم و جیوه توانایی خوبی از خود نشان داده است .در

 80و  60درصد و بهترین نتیجه آرسنیک هم با  98درصد

شکل 37نمایی از تشکیل نانوساختار هسته-پوسته

برای نانوجاذب  Tگزارش شد[.]52

مغناطیسی که پوسته آن را یک پلیمر تشکیل میدهد
مشاهده میشود[.]19

شکل -37نمایی از ساختار هسته پوسته ]53[Fe3O4 – Polymer

در مطالعییهای کییه توسییط وانییگ و همکییاران[ ]54در سییال

اختصیییار  MCMC22-PEI23نیییام بیییرده شیییده اسیییت .در

 2017انجییام شیید ،امکییان جییذب سییریع یییون دو ظرفیتییی

شییکل(38الییف و ب) اثییر  pHو دوز جییاذب بییر ظرفیییت

سیییییرب بییییییا اسیییییتفاده از نانوکامپوزیییییییت Fe3O4-

جذب در غلظت اولیه ثابیت سیرب برابیر  50میلییگیرم بیر

 Polyethyleneimine-CMC21بررسییییی شیییید کییییه بییییه

لیتر نشان داده شده است کیه نشیان مییدهید تغیییر قابیل

19

22

Ligand
Polyaniline
Carboxymethyl Chitosan

Magnetic Carboxymethyl Chitosan
Polyethylenimine

20
21

24
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محسوسی در ظرفییت جیذب در pHهیای کیم اولییه ایجیاد

مناسییب دانسییت[ .]54شییکل 39همییین نتیجییه را بییرای

نمیشود و در مقابیل افیزایش قابیل تیوجهی بیا کیاهش دوز

تییاثیر  pHو غلظییت اولیییه سییرب را بییر میییزان ظرفیییت

جاذب در pHهیای بیاالتر ایجیاد مییشیود .اگیر دوز جیاذب

جذب نشان میدهد.

ثابییت نگییه داشییته شییود میییتییوان pHهییای بییاالی  5را

شکل -38اثر (pHالف) و دوز جاذب(ب) بر ظرفیت جذب[]54

شکل -39اثر (pHالف) و غلظت اولیه(ب) بر ظرفیت جذب[]54

شکل(40الف و ب) به تاثیر دوز جاذب و غلظت اولیه سرب بر

 PEIشده است ،و ظرفیت جذب با افزایش دوز جاذب افزایش

میزان جذب در  pH =4/5اشاره دارد .یک افزایش در غلظت

یافته است.

اولیه سرب باعث افزایش جذب فلز بر نانوکامپوزیت MCMC-

25
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شکل -40اثر دوز جاذب(الف) و غلظت اولیه(ب) بر ظرفیت جذب[]54

در برر سی سینتیک جذب که در مورد ت صفیه پ سابها یک

ا صلی ه ستند[ .]54در این پژوهش برای عملیات واجذب از

فاکتور حیاتی ا ست این نانوکامپوزیت ب سیار عالی عمل کرده

سیییه مادهی  HCl ،EDTAو  NaOHاسیییتفاده کردند که با

اسییت طوری که در عرض  10دقیقه بخش زیادی از سییرب

توجه به شیییکل 41مشیییخص میشیییود بهترین نتیجه برای

موجود در محلول را حذف میک ند و به حا لت ت عادلی

 EDTAیا همان اتیلن دی آمین تترا ا ستیک ا سید میبا شد.

میرسیید .این سییرعت باال میتواند نشییانهی این باشیید که

همچنین امکان بازیابی و توانایی ا ستفاده مجدد ب سیار باالی

کمپلکسسییازی سییطحی و واکنشهای شیییمیایی مکانیزم

این نانوجاذب در شکل 42مشخص شده است[.]54

شکل -41کارایی سه ماده برای واجذب[]54

شکل -42دفعات استفاده مجدد و بازدهی جذب[]54

 -8-2نانوجاذبهای مغناطیسی آهن – کربن

گرافن و گرافن اکسید بوده است.

کربن فعال یکی از بهترین جاذبهای معرفی شده برای
تصفیهی آب و پساب است که علت آن تخلخل باال و سطح

 -1-8-2نانومواد پوشش کربنی

مخصوص باال میباشد[ .]55از سال  1985و پس از پیدایش

کربن فعال یکی از اصلیترین مواد کربنی مورد استفاده در

فلوئورن  ،C60تمرکز بسیاری از محققین بر نانوجاذبهای

سنتز نانوکامپوزیتهای کربن مغناطیسی است .سطح

کربنی بیشتر شد .با وجود هزینه باال و امکان بازسازی کم در

مخصوص فوقالعاده باالی آن(جیزی در حدود  1400متر

این نوع از نانوجاذبها بیشتر تمرکز بر روی نانولولههای کربنی

مربع بر گرم) و ساختار متخلخل آن که باعث میشود نانوذرات
26
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مغناطیسی به خوبی در آن پخش شود از دالیل اصلی استفاده

سوپرپارامغناطیسی نخواهد داشت[ .]19در مقالهای که در

از این نوع کربن است .این نوع نانوکامپوزیتها به طور معمول

سال  2018توسط رنجه و همکاران[ ]56به چاپ رسید به

در دو مرحله ساخته میشوند که مرحله اول سنتز نانوذرات

توانایی جذب چند کاتیون فلزی سنگین توسط نانوکامپوزیت

مغناطیسی به روشهای مختلف که عمدتا روش همرسوبی

 Activated Carbon/NiFe2O4پرداخته شد .در این پژوهش

است و مرحله دوم ترکیب نانوذره ساخته شده با کربن فعال

سنتز در یک مرحله و بوسیله روش همرسوبی انجام شد.

است ،البته روش همرسوبی همزمان به عنوان یک راه حل تک

بدین

و

مرحلهای نیز معرفی شده است .میتوان کربن فعال را به

 Ni(NO3)2.6H2Oدر کنار مقدار مشخصی از کربن اکتیو در

وسیله نیتریک اسید اصالح کرد طوریکه خاصیت آبدوستی

محلول بازی استفاده شد .این اسپینل از نوع اسپینل معکوس

آن افزایش یابد .معموال این نانوکامپوزیتها به صورت کربن

میباشد که رفتار سوپرپارامغناطیسی مناسبی از خود نشان

فعالی هستند که در تخلخلهای خود نانوذرات مغناطیسی

میدهد .در شکل 43تصویر آنالیز  XRDقابل مشاهده است

آهن را جای دادهاند ،البته نانوکامپوزیتهای با ساختار هسته-

که پیکها نشان از نشکیل خوب فاز کروی نانوذرات اسپینلی

پوسته هم وجود دارد که هسته مغناطیسی بوسیلهی یک

مورد نظر را میباشد .پیکهای تیز و مشخص در شکل به

پوسته کربنی پوشیده میشود .این پوسته بیرونی معموال

کریستالی شدن خوب محصول اشاره دارد و عدم وجود پیک

شامل گروههای کربوکسیلیک و هیدروکسیل میباشند که

گونههای دیگر مثل  Fe2O3و  NiOنشان از خلوص کامل

عالوه بر افزایش پایداری و مقاومت در برابر خوردگی باعث

نانوذره دارد .همچنین ابعاد قطر کریستالها با استفاده از

افزایش ظرفیت جذب نیز میشوند .به این نکته نیز بایستی

معادله شرر 24در رابطه 2قابل محاسبه است.

منظور

از

نمکهای

Fe(NO3)3.9H2O

توجه داشت در صورتی که پوسته کربنی ضخامتی بیش از
یک مقدار معین پیدا کند ،نانوکامپوزیت موجود خاصیت
رابطه-2

D(hkl) = kλ / βcosθ

شکل -43تصویر  XRDنمونه اسپینلی سنتز شده[]56

شکل 44نتیجه آنالیز  TEMرا نشان میدهد که نانوذرات

همچنین ابعادی در حدود  20-30نانومتر میتوان برای

 NiFe2O4به خوبی بر سطح کربن فعال رسوب داده شدهاند و

نانوکامپوزیت شکل گرفته متصور شد[.]56

Scherer Equation

24

27
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شکل -44تصویر  TEMاز نانوکامپوزیت ساخته شدهی ]56[ Activated Carbon/NiFe2O4

در اییین پییژوهش جییذب کییاتیونهییای  Ag+, Cu2+, Zn2+و

اسپینلی میورد ارزییابی قیرار گرفتیه اسیت کیه در جیدول3

 Cd2+از پسیییابهیییا بوسییییلهی نانوکامپوزییییت و نیییانوذره

نتایج آن قابل مشاهده است.

جدول -3نتایج میزان جذب  12/5میلیگرم کاتیون بوسیله  1گرم جاذب[]56

کاتیونهای سنگین و مقدار جذب
نقره

روی

مس

کادمیم

8/7

11/88

12/34

10/33

%98/72 %95/04 %69/60
9/05

12/481

12/481

%99/85 %95/28 %72/40

جاذب

نانوکامپوزیت

%82/64
11/75
%94

نانوذره

با توجه به نتایج جذب میتوان گفت جذب مس بوسیله هر

حیاتی برای جذب کاتیونهاست که این گروهها در فرایند

دو نانوجاذب از بقیه کاتیونها باالتر بوده است و دلیل آن

کامپوزیتسازی از بین رفتهاند[.]56

احتماال شعاع یونی کوچکتر مس نسبت به دیگر کاتیون-
هاست .شعاع یونی این کاتیونها به این صورت میباشد:

 -2-8-2نانولولههای کربنی

Cu2+< Zn2+< Cd2+< Ag+

کشف نانو لوله های کربنی یکی از اتفاقات مهم حوزه فناوری

یکی از دالیلی که نانوذره تنها از نانوکامپوزیت توانایی جذب

نانو است .نانو لوله های کربنی اولین بار توسط «سومیو

بهتری از خود نشان داد ،احیای گروه هیدروکسیل در سطح

ایجیما» در سال  1991و به صورت کامال اتفاقی کشف شدند.

نانوکامپوزیت میباشد .حضور گروه هیدروکسیل یک عامل
28
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ایجیما در حال مطالعهی سطوح الکترودهای کربنی با استفاده

گرافنی به قطر  1تا  2نانومتر تشکیل شده است ،حاال اگر این

از روش تخلیه قوس الکتریکی بود که با نانولوله های کربنی

نانولوله های تک دیواره با فاصله  3-4نانومتر درون هم قرار

مواجه شد .در یک نانو لوله کربنی ،اتمهای کربن در ساختاری

داده شوند و قطر استوانهی خارجی بزرگتر شود یک نانولوله

استوانه ای شکل ،ارایش یافته اند یعنی این ماده یک لوله

چند دیواره تشکیل میشود .قطر خارجی نانو لولههای چند

توخالی است که جنس دیواره اش از اتمهای کربن است.

دیواره  2تا  25نانومتر ،قطر داخلی آن در حدود  1تا  8نانومتر

آرایش اتمهای کربن در دیواره این ساختار استوانهای ،دقیقا

است و طول نانولولهها میتواند تا چندین میکرومتر

مشابه آرایش کربن در صفحات گرافن است ،در گرافن ،شش

باشد[ .]57تخلخل باال و آرایش هگزاگونال 25اتمهای کربن

ضلعی های منظم کربنی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و یک

در ورقههای گرافن تشکیلدهندهی نانولولهها مادهای با

صفحه را تشکیل می دهند و انبوهی از این صفحه های کربنی

خاصیت جذب بسیار مناسب ایجاد میکند .مطالعات مختلفی

از طریق پیوندهای ضعیف اندروالس به هم پیوند می خورند و

نشان میدهد که نانولولههای کربنی چند دیواره ویژگیهای

گرافیت را تشکیل به وجود می آورند  .در نانو لوله های کربنی

منحصر به فردی مانند پتانسیل جذب باال ،سطح مخصوص

صفحات گرافن لوله میشوند و استوانههایی با قطر چند نانو

بزرگ ،پایداری شیمیایی و مقاومت مکانیکی باال را داراست.

متر تولید می کنند همانطور که در شکل 45دیده میشود نانو

این نانولولههای واکنشهای بسیار قویای با آالیندههای آلی

لوله های کربنی دو نوع هستند؛ نانو لوله های تک دیواره و

ایجاد میکند.

چند دیواره .نانولولهی تک دیواره از یک دیواره استوانهای

شکل -45نانوله کربنی چند دیواره(الف) و تک دیواره(ب)[]58

راههای مختلفی برای سنتز این مواد وجود دارد که متداول-

های مغناطیسی کربن با توجه به شیوه سنتزشان میتوانند

ترین آنها روش انباشت بخار شیمیایی است .در بسیاری از

مورفولوژیهای متنوعی داشته باشند که ساختار لولهای با یک

موارد برای از بین بردن کربن بدون ساختار و نظم و ناخالصی-

پوسته شبکهای از کربن که نانوذرات مغناطیسی بر روی آن

های نانولولهها از اسیدهای اکسید کنندهای مانند ،HNO3

رسوب پیدا کرده متداولترین نوع آن میباشد(شکل.)46

 H2SO4و یا مخلوطی از آنها استفاده میکنند[ .]19نانولوله-
Hexagonal

25

29
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شکل -46شمایی از نانولوله کربی مغناطیسی[]59

در مطالعهای که صادق[ ]60و همکاران در سال  2018انجام

مربع بر گرم داشتند .مطابق شکل 47نانولولههای کربنی با

دادند ،توانایی نانوکامپوزیت نانولههای کربنی چند دیواره

 HNO3اصالح شدند و در معرض امواج مایکروویو گروه

با نانوذرات مغناطیسی  Fe3O4به منظور

کربوکسیل که یکی از نتایج واکنش اکسیداسیون است به

جذب یون دو ظرفیتی جیوه بررسی شد .در این مطالعه

وجود آمد .در ادامه نانوذرات مغناطیسی که به روش همرسوبی

نانولولههای کربنی که با روش انباشت بخار شیمیایی تولید

تولید شده بود با نانولولهها تشکیل یک کامپوزیت مغناطیسی

شده بودند 95 ،درصد خلوص ،قطر خارجی  50نانومتر ،طول

پایه اکسید آهنی دادند.

(26)MWCNTs

در حدود  500تا  2000نانومتر و سطح مخصوص  40متر

شکل -47دیاگرام شماتیک سنتز ]60[MWCNTs – Fe3O4

شکل 48تصویر  SEMاز نانوکامپوزیتها را نشان میدهد.

 Fe3O4میباشند که شبکهی در هم پیچیدهای از نانولولههای

تصویر  aو  bکه مربوط به  MWCNTs-COOHمیباشد،

کربنی اکسید شده که خوشههای  Fe3O4به آنها متصل شده

شبکهی در هم پیچیدهای از نانولولههای اکسید شده را نشان

است را نشان میدهد .با اتصال  ،Fe3O4قطر خارجی نانولوله

میدهد .در حالی که شکلهای

 cو  dمربوط به MWCNTs-

Multi-walled carbon nanotubes

تا حد کمی افزایش پیدا کرده است.

26

30
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شکل -48تصاویر  SEMاز  a( MWCNTs-COOHو  ،)bو  c( MWCNTs-Fe3O4و ]60[)d

باالترین ظرفیت جذب جیوه توسط این نانوکامپوزیت برابر با

جدول -4میزان ظرفیت جذب و فلز جذب شده توسط نانولولههای

 238/78میلیگرم بر گرم بود که منطبق بر مدل النگمویر

کربنی در مطالعات مختلف
جاذب

اتفاق افتاد ،همچنین مدل سینتیکی این فرآیند شبه مرتبه

ظرفیت جذب
(g-1

)mg

فلز جذب

منبع

شونده

دوم بود .این مطالعه نشان داد که حضور نانوذرات  Fe3O4بر

SWCNTs27

سطح نانولولهی کربنی ،کارایی جذب را باال میبرد .مکانیزم-

40/16

جیوه

[]61

MWCNTs

3/83

جیوه

[]62

های مختلفی وجود دارد که جذب جیوه دو ظرفیتی توسط

نانولوله کربنی چند

13/5

کادمیم

[]63

 MWCNTs-Fe3O4را توجیه میکند که از آنها میتوان به

دیواره اکسید شده

کمپلکسسازی ،کشش الکترواستاتیکی ،جذب فیزیکی و

نانولوله کربنی چند
دیواره اکسید شده

برهمکنش شیمیایی بین یون دو ظرفیتی جیوه و گروههای

نانولوله کربنی چند

عاملی  MWCNTs-Fe3O4اشاره کرد .با این حال کمپلکس-

دیواره مغناطیسی

سازی و کشش الکترواستاتیکی بین یون دو ظرفیتی جیوه و

نانولوله کربنی چند

گروههای عاملی  MWCNTs-Fe3O4قابل قبولترین آن-

دیواره مغناطیسی

هاست[ .]60جدول 4نتایج تعدادی از مطالعات بر نانولولههای

نانولوله کربنی چند

59/6
16/234
10

مس
کروم
مس

[]64
[]65
[]66

دیواره مغناطیسی

کربنی و نانولولههای کربنی مغناطیسی را به منظور جذب

محلول در آب

فلزات مختلف نشان میدهد.

نانولوله کربنی چند
دیواره مغناطیسی
پوشیده با سولفور

 -3-8-2گرافن
Single-Walled Carbon Nanotubes

27/5

سرب

[]63

27

31

62/11

جیوه

[]67
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در سالهای اخیر نانوکامپوزیتهای مغناطیسی گرافن در بین

حد زیادی با استفاده از نانوکامپوزیتهای آهن/گرافن ،به ویژه

محققین در حوزههای مختلف به خصوص پاکسازی محیط-

مواردی که حاوی آهن به هر دو شکل فلزی و اکسید شده در

زیست بسیار مورد توجه قرار گرفته است .گرافن یک ماده دو

آنها وجود دارند حل کرد .روش تخریب شیمیایی یکی از

بعدی با سطح ویژه تئوری  2630متر مربع بر گرم است.

راههایی است که میتوان بر پالکتهای گرافن ساختارهای

اکسید گرافن فرم به شدت اکسید شده گرافن است که شامل

هسته-پوسته  Fe-Fe2O3نشاند و از آن به منظور جذب

گروههای عاملی هیدروکسیل ،کربونیل ،کربوکسیل و اپوکسی

آالیندههای فلزی استفاده کرد .این نانوکامپوزیتها پس از

نوع کاهش یافته گرافن اکسید

انجام عمل تصفیه در یک میدان مغناطیسی به آسانی جمع-

هامرز29

آوری و بازیابی میشوند .نانوکامپوزیت یاد شده یکی از

است که شامل اکسیداسیون گرافیت با استفاده از پتاسیم

موثرترین جاذبها در جذب و جذف آرسنیک سه ظرفیتی از

پرمنگنات به عنوان عامل اکسایش در حضور سولوفوریک اسید

محیط آبی شناخته شده است .از مزایای دیگر این

میباشد .پس از آن گرافن اکسید میتواند به وسیله عواملی

نانوکامپوزیت اضافه شدن سایتهای جذبی با حضور نانوذرات

مانند هیدرازین ،سدیم بروهیدرید و آسکوربیک اسید به

مغناطیسی به گرافن است که میزان توانایی جذب را به طور

صورت شیمیایی کاهش یابد .روشهای سولوترمال و

محسوسی باال میبرد .یکی دیگر از نانوکامپوزیتهای گرافن

هیدروترمال نیز برای بدست آوردن گرافن اکسید کاهش یافته

مغناطیسی مطابق شکل 49به این صورت است که بر پالکت-

مورد استفاده قرار میگیرد .در مقایسه دیگر نانومواد کربنی،

های گرافن یک ساختار هسته-پوسته با دو پوسته نشانده

گرافن اکسید با محیطزیست سازگارتر است به همین منظور

شود ،هسته-پوسته اول مثل نمونه قبل شامل  Fe-Fe2O3بوده

در نانوکامپوزیتهای مغناطیسی گرافن اکسید به عنوان

و بر این ساختار یک پوسته دیگر اینبار از جنس ترکیب

Si-

ماتریکس در نظر گرفته میشود[ .]19یکی از مشکالت مهم

 S-Oپوشیده میشود.

میباشد .گرافن

کاهیده28

است .مهمترین روش ساخت گرافن اکسید روش

زیستمحیطی که همان فلزات سنگین میباشد را میتوان تا

شکل -49شماتیک تشکیل نانوکامپوزیت گرافن مغناطیسی[]68

این کامپوزیت پایداری بسیار باالیی در اسید دارد به طوری

استفاده شده است .شکل 50به صورت شماتیک مکانیزم

که حتی در یک محلول اسیدی هیدروکلریک اسید یک موالر

جذب یون شش ظرفیتی کروم بر گرافن و نانوکامپوزیت

نیز مقاومت کرده و پایدار میماند .از این نانوکامپوزیت در

مغناطیسی گرافن ( )Graphene-Fe@Fe2O3@Si-S-Oرا

حذف کارآمد کروم شش ظرفیتی از پساب در مدت  5دقیقه

نشان میدهد[.]68

Reduced Graphene

28

Hummers Method

32

29
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شکل -50شماتیک مکانیزم جذب بر گرافن و گرافن مغناطیسی[]68

در یک مطالعه که در سال  2020انجام گرفته است

تهیه ورقههای گرافن اکسید و روش همرسوبی به منظور تهیه

نانوکامپوزیت مغناطیسیای تولید شده که این بار از گرافن

گرافن اکسید مغناطیسی استفاده شده است .شکل 51تصاویر

اکسید و ذرات آهن سه ظرفیتی که بر سطح آن نشانده شده

 SEMاز گرافن اکسید و گرافن اکسید مغناطیسی را نشان

است به منظور جذب سرب ،کروم ،مس ،روی و نیکل از محیط

میدهد[.]69

آبی استفاده شده است .در این مطالعه از روش هامرز به منظور

شکل -51تصویر  SEMاز ذرات گرافن اکسید(ردیف باال) و گرافن اکسید مغناطیسی(ردیف پایین)[]69

حداکثر ظرفیت جذب این نانوکامپوزیت مغناطیسی برای

است .شکل ،52شکل 53و شکل 54به ترتیب تاثیر  ،pHدوز

سرب در  pH=5برابر  ،200کروم در  pH=6برابر ،24/330

جاذب و زمان بر میزان حذف فلز سنگین را نشان می-

مس در  pH=6برابر  ،62/893روی در  pH=7برابر 63/694

دهد[.]69

و برای نیکل در  pH=8برابر  51/020میلیگرم بر گرم بوده
33
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شکل -52تاثیر  pHبر کارایی حذف فلزات سنگین[]69

شکل -53تاثیر دوز نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن اکسید بر کارایی حذف فلزات سنگین[]69

شکل -54تاثیر زمان بر کارایی حذف فلزات سنگین[]69
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 -3جذب شوندههای متداول

بیشترین هماهنگی را با نتایج و اطالعات آزمایشگاهی داشته

نانوفناوری به چند طریق میتواند در تصفیه آب نقش داشته

است و بهترین مدل برای توضیح جذب فلزات سمی توسط

باشد که از آنها میتوان به استفاده از فیلترهای نانو  ،استفاده

نانومواد مغناطیسی پایه آهن میباشد .ایزوترم النگمویر به یک

از مواد معدنی و آلی و سازگار با محیط زیست ،نانو جاذبها،

پوشش تکالیه از مواد جذب شده بر روی سطح یک جاذب

استفاده از فرایندهای فتو کاتالیستی و تولید نانوحسگرها برای

اشاره دارد که پس از زمان تعادل به نقطه اشباع میرسد؛ که

تشخیص به موقع آلودگی اشاره داشت [ .]70در این مطالعه

به آن نقطه حداکثر ظرفیت جذب گفته میشود .همچنین

پژوهشی بیش از این که روشهای تصفیه به وسیله نانوفیلترها

اطالعات آزمایشگاهی نشان میدهد که جذب روی

مدنظر باشد ،استفاده از نانوجاذبهایی که سنتز شده و می-

نانوکامپوزیتهای مغناطیسی از سینتیک شبه مرتبه دوم

توانند عناصر سنگین و سمی مانند کادمیوم ،سرب ،نیکل،

پیروی میکند .مکانیزم جذب مواد غیرآلی بر این جاذبها

جیوه و  ...یا رنگهای موجود در آب را بر سطح خود جذب

میتواند چندگانه باشد و واکنشهای الکترواستاتیکی،

کنند مورد نظر است .پروسه جدایش توسط جذب یکی از

کمپلکسسازی سطحی ،تبادل یونی ،رسوب گذاری و پیوند

اصلیترین فرایندها در تصفیه آب و پساب میباشد که از

هیدروژنی از اصلیترین مکانیزمها هستند[ .]72این مکانیزم-

مزایای آن به سهولت در کار ،انعطاف پذیری و بازدهی باال

ها عالوه بر این که به نوع آالینده (جذب شونده) و ویژگیهای

اشاره کرد[ .]71سینتیک و ایزوترمهای مختلفی برای تشریح

آن مرتبط باشند ،به خصوصیات جاذب مانند سطح مخصوص،

مدل یک جذب استفاده میشود که در موضوع تصفیه آب

گروههای عاملی و بار یونی آنها وابستهاند pH .محلول هم از

بیشترین ایزوترم استفاده شده النگمویر و فروندلیچ است و

مهمترین فاکتورهایی است که در مکانیزم جذب این فلزات

سینتیک شبه مرتبه دوم هم شکل سینتیکی پر استفاده در

بسیار اثر گذار است ،چرا که  pHعالوه بر اینکه بر ظرفیت

این موضوع است .در قرون گذشته مواد مختلفی به عنوان

جذب اثر میگذارد ،بار سطحی جاذب را هم میتواند دست-

جاذب برای تصفیه آب مورد استفاده قرار میگرفته است،

خوش تغییرات کند[.]19

مانند کربن فعال ،زئولیت ،کیتوسان و اخیرا نانومواد
مغناطیسی .نانومواد مغناطیسی پایه آهن برای مطالعه جذب

 -2-3حشرهکشها

آلودگیهای آلی و غیر آلی مورد توجه بوده است[.]19

حشرهکشها یکی از مهمترین طبقات آلودگیهای آلی هستند
که به شدت شایع و سمیاند .آژانس حفاظت از محیطزیست

 -1-3فلزات سمی

حشره کشها را هر نوع مادهای که برای جلوگیری کردن،

یون فلزات سمی در اثر فعالیتهای صنعتی به محیطزیست

نابود کردن ،دفع کردن یا کاهش دادن هر گونه حشرهای

وارد میشوند ،این فعالیتهای میتواند ذوب ،صنایع رنگ،

استفاده میشود تعریف کرده است .این مواد خطرات و

الکتریک ،معادن و سایر صنایع باشند .این فلزات اثر به شدت

ریسکهای زیادی حتی در غلظتهای بسیار کم دارند و

منفی بر محیطزیست و سالمت انسانها و دیگر موجودات

ارتباط با این مواد میتواند منجر به بیماریهای نظیر

میگذارند و در برابر تجزیه بیولوژیکی مقاومت نشان میدهند.

پارکینسون ،سرطان ،اختالالت تنفسی و  ...در انسان شود؛ در

در نتیجه روشهای حذف سریع و موثر این فلزات سمی مورد

نتیجه حذف آنها از محیط آبی ضروری است .اخیرا استفاده

توجه محققین قرار گرفته است .از فلزاتی که با عنوان فلزات

از نانوکامپوزیتهای مغناطیسی برای حذف این مواد بسیار

)،Cd(II) ،As(V) ،As(III

مورد توجه قرار گرفته است .مطالعات نشان میدهد که هر دو

) Pb(II) ،Ni(II) ،Hg(II) ،Co(II) ،Cu(II) ،Cr(VI) ،Cr(IIIو

مدل النگمویر و فرندلیچ قابلیت توضیح مکانیزم جذب مواد

) Zn(IIاشاره کرد .به طور خالصه میتوان گفته مدل النگمویر

حشرهکش بر نانومواد مغناطیسی را دارند .مدل فرندلیچ برای

سمی شناخته میشوند میتوان به
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توضیح جذب روی مواد ناهمگون و سطوح چندالیه ایدهآل

محیطهای آبی میشوند .آنتی بیوتیکها از متداولترین

میباشد .به مانند فلزات سمی ،سینتیک جذب این مواد هم

آالیندههای دارویی محیطهای آبی میباشند[ .]19جذب این

از شبه مرتبه دوم پیروی میکند .مکانیزمهایی که

مواد دارویی بر نانوکامپوزیتهای مغناطیسی یکی از موارد

نانوکامپوزیتهای مغناطیسی با آن مواد حشرهکش را جذب

جدید و مورد توجه محققین این حوزه میباشد .برای اکثر

میکنند متنوع هستند که میتوان به واکنشهای

داروها ،ایزوترم النگمویر برای توضیح مدل جذب استفاده می-

الکترواستاتیک و  π-πاشاره کرد .خصوصیات ساختاری،

شود ،همچنین مدل شبه مرتبه دوم بهترین مدل سینتیکی

فیزیکی ،شیمیایی و مغناطیسی نانوجاذب استفاده شده با

قابل ارائه برای این دسته از مواد است که در آن پروسه جذب

حشرهکشهای مختلف میتواند در نوع مکانیزم جذب موثر

به غلظت اولیه ماده جذب شونده وابسته است[ .]19از مواد

باشد ، pH .دما و غلظت آالینده از مهمترین عوامل موثر در

مختلفی مانند -Fe3O4زئولیت [-Fe3O4 ،]73گرافن

جذب حشرهکشها توسط نانوکامپوزیت مغناطیسیاند pH .و

اکسید[ ]74و -Fe3O4نانولولههای کربنی چند دیواره[]75

دما در محیط آزمایشگاهی و تحقیقاتی بایستی نزدیک به

برای جذب مواد دارویی استفاده میشود.

شرایط طبیعی آبهای آلوده باشد ،چرا که تاثیر آنها در
میزان جذب بسیار زیاد است و در صورت تفاوت بارز بین مقدار

 -4بازیابی و استفاده مجدد نانوجاذبهای مغناطیسی

آنها در محیط آزمایشگاهی و واقعی ،از ارزش نتایج کاسته

قابلیت بازیابی و استفاده مجدد جاذبها یکی از موارد مورد

میشود .همچنین غلظت آالینده نیز بسیار مهم است از این

نیاز برای تایید صرفه اقتصادی آنهاست .استفاده مجدد

بابت که برخی از نانوجاذبها در غلظت کم این حشره کشها

نانوذرات میتواند هزینههای تولید آنها را کاهش و پایداری

مقدار حداکثر ظرفیت جذب بسیار پایینی از خود نشان می-

آنها در پروسه را افزایش دهد .معموال بازیابی نانوکامپوزیت-

دهند ،به عبارتی نانوکامپوزیت مغناطیسیای که بتواند در

های مغناطیسی اکسید آهن بوسیلهی فرایندهای شیمیایی

غلظت کم آالینده ،حداکثر ظرفیت جذب باالیی از خود نشان

در طی فرایند واجذب و جداسازی ذرات بوسیله یک میدان

دهد نسبت به بقیه مزیت دارد[.]19

مغناطیسی از محلول آبی صورت میگیرد .فرایند واجذب تنها
برای بازیابی و استفاده مجدد از نانوکامپوزیتهای مغناطیسی

 -3-3ترکیبات دارویی

انجام نمیپذیرد ،بلکه با این فرایند میتوان ترکیبات با ارزشی

داروها به طبقهای از مواد اتالق میشود که برای درمان و

که توسط جاذبها جذب شدهاند را نیز بازیابی کرد؛ مانند

سالمت انسان به طور وسیع و گسترده در سراسر جهان تولید

فلزات در فاز جذب شده .با توجه به شکل ،55عموما عملیات

میشود تا سطح سالمتی نوع بشر را ارتقا دهند .ضد التهابها،

واجذب بوسیله شستشو جاذب بوسیله یک شوینده مناسب

آنتی بیوتیکها ،داروهای روانی ،داروهای فشار خون و

انجام میگیرد .انتخاب شوینده به ساختار نانوکامپوزیت،

داروهای هورمونی از اصلیترین و پر مصرفترین داروها در

طبیعت آالیندهی جذب شده و مکانیزم جذب بستگی

سرتاسر جهان هستند که باعث آلودگیهای گسترده منابع و

دارد[.]19
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شکل -55پروسه استفاده از نانوجاذب مغناطیسی[]19

اسیدها و بازهای قوی در مطالعات متعددی برای بازیابی

باالی نانوذرات مغناطیسی ،میتوانند برای محیطزیست سمی

نانوکامپوزیتها پیشنهاد شده است .از مواد مختلفی که به

باشند و بر اکوسیسیم و انسانها تاثیر منفی بگذارند .به طور

عنوان شوینده مورد استفاده قرار گرفتهاند میتوان به اتیلن

کلی به جز چهار عامل بار سطحی ،اندازه ابعاد ،نوع پوشش و

دی آمین تترا استیک اسید( ،)EDTA30هیدروکلریک

شکل ،عامل ترکیب شیمیایی نانومواد در میزان سمیت آن

اسید( ،)HClهیدروکسید سدیم( ،)NaOHمتانول و بافر

بسیار موثر است ،به عنوان مثال اگر در ترکیب یه نانوذره فلز

فسفات( )KH2PO4 + K2HPO4اشاره کرد .یکی دیگر از روش-

سنگین وجود داشته باشد ،بی شک پتانسیل تولید سمیت و

های بازسازی نانوجاذبها استخراج توسط حاللهای آلی

خطرات سالمتی بیشتری برای موجودات زنده به همراه

است ،که بیشتر برای بازیابی آالیندههای آلی مانند ترکیبات

دارد[ .]76تحقیقات بر ریسک سالمتی و تاثیر اکولوژیکی

دارویی و حشرهکشها استفاده میشود[ .]19استون یکی از

نانومواد اکسید آهن نشان دهندهی تاثیر کمینهی آنهاست،

حاللهای آلی است که برای بازیابی حشرهکشها بسیار مورد

چرا که به طور کلی این مواد در دستهی مواد غیر سمی یا

استفاده قرار گرفته است[.]75

سمیت کم قرار میگیرند .از طرف دیگر برخی تحقیقات جدید
خاصیت ایجاد سمیت بر

سلولها ،31ژنها32

و

اعصاب33

را از

 -5سمیت نانوکامپوزیتهای مغناطیسی پایه آهنی

جانب این مواد گزارش دادهاند .اکثر آزمایشات ارزیابی سمیت

تعداد زیاد مطالب و مقاالت چاپ شده در حوزهی تصفیه آب

نانوذرات آهن در محیط آبی با استفاده از ماهی زبرا 34که از
همانندی35

و پساب بوسیله نانومواد پایه آهن نشان دهندهی توجه باالی

نظر

محققین به کاربرد این مواد است .با وجود اینکه این مواد به

است .بررسیها نشان میدهد که غلظتی بین  0/1تا 2000

منظور تصفیه و پاکسازی محیط زیست مورد استفاده قرار

میلیگرم بر لیتر از نانوذرات مغناطیسی تاثیر سلولکشی 36بر

میگیرند و توانایی بازیابی و استفاده مجدد از آنها نیز وجود

آبشش و کبد این نوع از ماهی دارد .همچنین مجاورت ماهی

دارد ،اما به علت ابعاد بسیار کوچک و واکنشپذیری بسیار

زبرا با نانوذرات  Fe3O4به مدت  8روز باعث کاهش سرعت شنا

30

34

31

35

Ethylenediaminetetraacetic Acid
Cytotoxic
32
Genotoxic
33
Neurotoxic

ژنتیکی به انسان نزدیک است ،انجام گرفته

Zebrafish
Homology
36
Apoptotic Effect
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کردن آن شده است .در مطالعات دیگری مشخص شد این

دارند و در بسیاری از موارد اثر سمی از خود بروز نمیدهند،

نانوذرات میتوانند خاصیت سمی بر گیاهان نیز داشته باشند.

در نتیجه استفاده از آنها نه تنها معطوف به کارخانهها یا

به طور کلی آسیبهایی که به گیاهان زده شد عبارت بودند

ایستگاههای تصفیه نمیشود بلکه میتوان از آنها به صورت

از تجمع نانوذرات بر سطح ریشه ،مانع شدن از جذب مواد

مستقیم مانند تزریق در سدها و دریاچههای معدنی استفاده

مغذی و آب به ریشه ،تغییر در شرایط احیا و تاثیر بر نرخ

کرد.

اکسیژن آزاد شده از گیاه[.]19
منابع
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[ ]1پورمقدم،امین ،کاربرد نانوکامپوزیت ها در تصفیه آب ،ششمین

با توجه به موضوع کم آبی که نه تنها در ایران ،بلکه اکثر

کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه،
.1397

کشورهای جهان را تهدید میکند ،تصفیه و پاکسازی آبهای

[ ]2پرمراد ،منصور و قادری ،رضا ،آشنایی با انواع آالینده های منابع

آلوده اهمیتی بیش از گذشته پیدا کرده است .تصفیهی آب به

آبی و اثرات آن ها،اولین همایش ملی محیط زیست،اصفهان،

روش سنتی عالوه بر مشکالتی نظیر نیاز به تجهیزات زیاد،

.1393

هزینه و زمانبر بودن ،به علت عدم کارایی صد در صدی در
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