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ABSTRACT
ZnO nanoparticles (NPs) are effective adsorbents in removal of various organic and inorganic contaminants. In
this study, ZnO NPs were synthesized using curcumin at 160 ° C and pH = 10 and used to degradation
methylene blue at different initial concentrations and at different temperatures and pHs. Physical and
morphological properties of the synthesized NPs were analyzed using XRD, DLS, SEM, FTIR and BET.
Obtained results indicated that by increasing the temperature up to 40 °C, adsorption was initially increased to
maximum amount of 320 mg/g and then decreased. Furthermore, maximum amount of adsorption was obtained
by increasing in the pH (235 mg/g at pH=10). Results revealed that adsorption kinetics in order to dye remove
was well fitted using a pseudo second-order kinetic model. The obtained results were also indicated that the
Langmuir equation could be predicted the dye adsorption, better than the Freundlich equation, due to its higher
R2 (0.99) and RL (0.564). According to the Langmuir equation, maximum adsorption capacity was 324 mg/g.
The obtained values for the thermodynamic parameters were also indicated that the dye adsorption was an
endothermic and spontaneous process.
Keywords: Zinc oxide Nanoparticles, Curcumin, Dye removal, thermodynamic parameters Adsorption
kinetics.
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ايزوترم ،سينتيک و ترموديناميک جذب متيلن بلو با نانوذرات  ZnOسنتز شده با کورکومين
*2

زهرا سيار ،1هدا جعفریزاده مالميری

 .1دانشجوی دکتری ،گروه صنایع غذایی ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز ،ایران
 .2دانشیار ،گروه صنایع غذایی  ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/8/28 :تاریخ بازنگری -1397/12/21 :تاریخ تصویب)1398/1/24 :

چکيده
نانوذرات  ZnOجاذبهای قوی برای جذب مواد آلی و غیرآلی میباشند .در این پژوهش نانوذرات  ZnOبا استفاده از
کورکومین در دمای  160 °Cو  pH=10سنتز شده و از آن برای حذف متیلن بلو با غلظتهای اولیه مختلف ،و در دما ها و
 pHها ی متفاوت مورد استفاده قرار گرفت .ویژگیهای فیزیکی و مورفولوژی نانوذرات سنتز شده با استفاده از تکنیکهای
 FTIR ،SEM ،DLS ،XRDو  BETآنالیز گردید .نتایج نشان داد با افزایش دما ،ابتدا مقدار جذب تا  40 °Cافزایش و سپس
کاهش یافت که بیشترین جذب برابر با  320 mg/gبود .با افزایش  pHنیز مقدار جذب افزایش یافت و در محیط بازی
( )pH=10مقدار جذب بیشینه و برابر با  235 mg/gبه دست آمد .بررسـی سـینتیک جـذب سطحی دادهها نشان داد که
سینتیک حذف رنگ از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم پیروی میکند .همچنـین نتـایج ایزوترم جذب نشان داد که نتایج
حاصل از جذب با مدل ایزوترم جذب در حال تعادل النگمویر تطابق خوبی نسبت به فروندلیچ دارند ( R2=0/99و =0/564
 .) RLحداکثر ظرفیت جذب بر مبنای ایزوترم النگمویر در مقدار  324 mg/gحاصل گردید .مقادیر به دست آمده از
پارامترهای ترمودینامیکی نیز نشان داد که جـذب متیلن بلو گرماگیر و خودبخودی است.
واژههای کليدی :نانو ذرات اکسیدروی ،کورکومین ،حذف رنگ ،پارامترهای ترمودینامیکی ،سینتیک جذب.

مقدمه

*

در بسیاری از صنایع از جمله نساجی و رنگرزی ،حجم قابل توجهی
پساب شامل گستره وسیعی از آالیندهها مانند میکروارگانیزمها،
فلزات سنگین ،مواد آلی -فلزی ،مواد شیمیایی و نیز مواد رنگزای
آلی در حین فرآیندهای مختلف تولید میشود .بهرهوری پایین
روشهای معمول تصفیه پساب و هزینههای باالی ناشی از آن
موجب شده است که قسمتی از آبهای آلوده به طور کامل تصفیه
نشده و با برخی از آالینده ها وارد چرخه مصرف شوند ( Aghdam
 .)et al., 2017لذا به کارگیری روشهای کارآمد و مقرون به صرفه
در جهت تصفیه و بازیابی فاضالبهای صنعتی به منظور استفاده
مجدد از آنها در چرخه مصرف امری ضروری است
( .)Subramonian et al., 2017; Yan et al., 2009امروزه استفاده
از مواد جاذب ارزانقیمت با ظرفیت جذبی باال جهت کاهش
غلظت آالینده های آلی موجود در پساب و به حداقل رساندن
مشکالت مربوط به ضایعات توجه محققان را به خود جلب کرده
است .از جمله مواد جاذب مورد استفاده میتوان به زیست پلیمر
کیتین و کیتوسان ،کربن فعال ،رزینهای تبادل یونی ،سیلیکاژل،
گل لکهگیری ،زغالسنگ ،خاك رس و اکسید فلزات معدنی کم
خطر اشاره نمود .در دهههای اخیر پژوهشگران زیادی توجه و
* نویسنده مسئولh_jafarizadeh@sut.ac.ir :

تحقیقات خود را برای استفاده از نانوذرات اکسید فلزات مانند
 ZnS ،TiO2 ،CdS ،ZnOو  Fe2O3به دلیل خواص منحصربفرد
آنها در زمینههای مختلف متمرکز کردهاند .این ترکیبات می-
توانند در زمینههای مختلف مانند کاتالیست ،پوشش روی مواد،
آرایشی ،سنسورها ،بستهبندی موادغذایی ،رهایش دارو ،وسایل
الکترونیکی ،حذف آالیندهها از پساب و غیره کاربرد داشته باشند
(.)Mirzaei et al., 2017; Saikia et al., 2017
نانوذرات اکسیدروی به دلیل کاربردهای چندگانه یکی از
پرکاربردترین اکسیدهای فلزی که دارای باندگپ حدود 3/37
الکترون ولت و انرژی پیوند باالیی در حدود  60میلی الکترون
ولت میباشد و همچنین خواص فیزیکی و شیمیایی گوناگونی
مانند خاصیت ضدباکتریایی ،ضدقارچی ،ضدسرطانی،
فتوکاتالیستی و جذب باالیی دارد ( ;Hassan et al., 2015
 .)Kołodziejczak et al., 2014باتوجه به این که اندازه ،توزیع،
مورفولوژی و خلوص نانوذرات به روشهای سنتز آنها وابسته
میباشد ،امروزه روش سنتز اکسیدروی از اهمیت زیادی برخوردار
میباشد .تاکنون روشهای متعددی برای سنتز نانوذرات اکسید
روی مورد استفاده قرار گرفته است که نتایج حاصل نشان داده
روشهای مختلف ،نتایج متفاوتی را در پی دارند .نانوذرات
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اکسیدروی میتوانند با روشهای مختلف فیزیکی ،شیمیایی و
بیولوژیکی سنتز شوند .در تمامی روشهای شیمیایی ،حاللهای
آلی ،عوامل تجزیه ناپذیر زیستی و مواد شیمیایی سمی به عنوان
عامل کاهنده و پایدار کننده مورد استفاده قرار میگیرند .این مواد
شیمیایی پتانسیل تخریب محیط زیست و سیستمهای بیولوژیکی
را دارا میباشند .عالوه بر این ،بسیاری از روشهای فیزیکی
نیازمند کنترل پیچیده و شرایط آزمایشگاهی سخت و انرژی باال
( مانند دما و فشار بسیار باال) بوده که موجب میگردد این روشها
هزینه ی باالیی داشته باشند .اما سنتز نانوذرات فلزی و اکسید
فلزی با استفاده از روشهای بیولوژیکی (سبز) نسبت به روشهای
فیزیکی و شیمیایی مزایای بسیار زیادی دارد .عدم نیاز به دما،
فشار و انرژی باال ،نیاز نداشتن به مواد شیمیایی ،هزینه کمتر،
سازگار با محیط زیست و راحتی کاربرد در مقیاس باال از مزایای
روشهای سنتز بیولوژیکی نانوذرات میباشد ( Hassan et al.,
.)2015; Madan et al., 2016
در روشهای سنتز بیولوژیکی از میکروارگانیسمهایی مانند
باکتریها ،قارچها و عصارههای گیاهی به عنوان مواد احیاکننده یا
پایدار کننده برای تولید نانوذرات استفاده میکنند ( Hassan et
 .)al., 2015همچنین در سنتز سبز نانوذرات اکسیدروی ،استفاده
از گیاهان و عصارههای حاوی مواد مؤثره آنها مانند کورکومین
میتواند به عنوان عامل کاهنده برای سنتز ،عامل انکپسوله کردن
نانوذرات و یا هردوی آنها کاربرد داشته باشد .معموالً فلز و عامل
انکپسوله آلی 1ساختار متخلخل تشکیل میدهند ( Prasad et al.,
 .)2014برای به دست آوردن زنجیرههای فلز-کورکومین ،فلز از
طریق اتمهای اکسیژن به گروههای آروماتیکی کورکومین متصل
میشود ( .)Su et al., 2015کمپلکس فلز با نانودیسپرسیون
کورکومین میتواند برای تولید نانوذرات اکسیدروی انکپسوله شده
توسط کورکومین با هزینه کم و بازده باال استفاده شود که
نانوذرات انکپسوله شده میتواند در پزشکی و صنایع غذایی مورد
استفاده قرار گیرد .تحقیقات انجام یافته اثبات کردهاند کمپلکس
اکسیدروی با مواد فعال زیستی مانند کورکومین میتواند خاصیت
دارویی آن را بهبود بخشد (.)Khalil et al., 2014
در این تحقیق ،از نانوذرات  ZnOسنتز شده با استفاده از
نانودیسپرسیون کورکومین به عنوان یک جاذب طبیعی و بدون
ماده شیمیایی برای حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی استفاده
شد .تأثیر عوامل مؤثر بر فرآیند جذب مانند  ،pHغلظت اولیه رنگ
و دما مطالعه شد .همچنین ایزوترمهای النگمویر ،فروندلیچ و
)1. Metal Organic Frameworks (MOF
2. Dynamic Light Scattering
)3. Polydispersity Index (PDI
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سینتیک جذب شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم برای ارزیابی
ظرفیت رنگبری نانوذرات  ZnOبررسی گردید .عالوه بر ایـن
پارامترهای ترمودینامیکی در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها
مواد

کورکومین با خلوص  ٪97و تویین  20مورد استفاده در این
تحقیق از شرکت مرك ساخت کشور آلمان خریداری گردید.
نیترات روی از شرکت سیگما آلدریج ساخت کشور امریکا تهیه
شد .متیلن بلو نیز از  Biochem Chemopharmaساخت کشور
فرانسه تهیه گردید .همچنین در سنتز نانوذرات از آب دوبار تقطیر
استفاده شد.
روش کار

برای سنتز نانوذرات  ZnOبا استفاده از نانودیسپرسیون
کورکومین ،مقدار  0/44گرم نیترات روی در  100میلیلیتر آب
مقطر حل گردید .در یک ظرف دیگر مقدار  0/74گرم کورکومین
همراه  1/5میلیلیتر تویین  20در  50میلیلیتر آب مقطر حل
گردید .سپس محلول کورکومین قطره قطره به داخل محلول
نیترات روی بر روی همزن با سرعت ثابت اضافه شد .محلول
کورمین باید کامالً تدریجی ،در دمای محلول  60-50 °Cو سرعت
همزدن ثابت به محلول نیترات روی افزوده شود .پس از آماده-
سازی و همزدن به مدت  2ساعت و با سرعت ثابت  400 rpmو
تنظیم محلول در  pHبرابر با  10توسط سود  0/1نرمال ،محلول
حاصل ،در داخل محفظهای از جنس تفلون و مقاوم به خوردگی
قرار گرفت .سپس این محفظه به داخل اتوکالو هیدروترمال
(جنس فوالد ضد زنگ  )314انتقال داده شد .نهایتاً محفظه مذکور
داخل کوره با دمای  160 °Cکه همان دمای اتوکالو است ،به
مدت  2ساعت قرار داده شد و عملیات حرارتدهی صورت گرفت
تا نانوذرات  ZnOتشکیل گردد و در دمای  °100 Cخشک گردید
).(Sayyar and Jafarizadeh-Malmiri, 2018
آناليزها
دینامیکی2

( ،)DLSروشی فیزیکی برای
آنالیز پراکندگی نور
تعیین اندازه و توزیع ذرات در محلولها و نانودیسپرسیونها،
شاخص پراکندگی ذرات 3و پتانسیل زتا میباشد .برای انجام این
آنالیز از دستگاه )Nanotrac Wave, Microtrac, USA( DLS
استفاده شد.
4
آنالیز پراش اشعه ایکس ( )XRDپودرهای  ZnOسنتز شده
4. X-Ray Diffraction
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توسط دستگاه  XRDمدل  D5000ساخت شرکت  Siemensبا
سرعت روبشی  0/04 s-1با محدوده  2θبین  10-80با استفاده از
تشعشع  Cu-Kαبا طول موج  0/650451در 30 kVو 40 mA
انجام شد.
از فرمول دبای -شرر( 1معادله  ،)1اندازه بلورها را برحسب
پهنای پیک ماکزیمم در نصف ارتفاع محاسبه شد.
(رابطه )1
) D  0.89 /( B p cos
که  Dاندازه بلور برحسب نانومتر λ ،طول موج اشعه ایکس
بر حسب نانومتر و  Bpپهنای پیک ماکزیمم در نصف ارتفاع آن
برحسب رادیان ) (FWHMاست .بررسی شدت و مقادیر پارامتر
( )θ2برای پیکهای شاخص الگوی  XRDاز جمله روشهای
مرسوم برای تفکیک و شناسایی انواع فازهای بلوری و تخمین
میزان بلورینگی مواد محسوب میشود.
آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 2جهت بررسی
ساختار و اندازه ذرات استفاده شده است .این آنالیز توسط دستگاه
 SEMمدل  Mv-2300 Com Scaneساخت جمهوری چک انجام
گردید.
آنالیز  FTIRبا دستگاه  UNICAM 4600مدل Mattson
برای تعیین گروههای عاملی و پیوندهای موجود در ماده به کار
برده شد.
سطح ویژه نانوذرات سنتز شده با استفاده از دستگاه
 Quantachromeمدل  Chambet 3000اندازه گیری شد.
همچنین آنالیز  UV-Visبا استفاده از دستگاه مدل
 PERKIN ELMERساخت کشور آلمان جهت شناسایی ،تعیین
غلظت و میزان جذب متیلن بلو استفاده شد.
ارزيابی فرآيند رنگبری

برای بررسی خاصیت رنگبری نمونه  ZnOسنتز شده ،نمونه بر
روی شیشه  2cm×2cmپوشش داده و سپس در داخل بشر با
غلظت متغیر متیلن بلو قرار گرفت .مقدار جذب برای نمونه با
استفاده از اسپکتروفتومتر  UV–Visدر طول موج  663نانومتر

(بیشترین جذب (  )) maxاندازه گیری شد تا مقدار متیلن بلو در
محلول به دست آید .مقدار رنگ جذب شده و بازده جذب در
حالت تعادل به ترتیب با استفاده از رابطه  2و  3به دست میآیند.
q eq  (C 0  C eq )V / M
(رابطه )2
(رابطه )3

)  100

C0  Ceq

( R(%) 

C0
که در آنها  qeqمقدار رنگ جذب شده به ازای گرم جاذب
در حالت تعادل Ceq ،غلظت رنگ در حالت تعادل )C0 ،(g/L
1. Deby-Sherrer

غلظت رنگ در لحظه شروع ) V ،(g/Lحجم محلول ) M ،(Lجرم
جاذب ) (gو  Rبازده جذب میباشد ( .)Bulut et al., 2006کلیه
آزمایشهای جذب سه بار انجام گرفته و میانگین مقادیر آنها در
محاسبات مورد استفاده قرار گرفت.
پیشبینی سرعت جذب از عوامل مهم برای طراحی یک
سیستم جذبی با استفاده از نانوذرات میباشد .سینتیک جذب ،به
خواص شیمیایی و فیزیکی نانوذرات بستگی دارد که سازوکار
جذب را تحت تأثیر قرار میدهد .بررسی سازوکار جذب و بیان
کمی سینتیک جذب نانوذرات  ،ZnOبا استفاده از مدلهای
سینتیکی شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم صورت گرفت.
مـدل سینتیکی شبه مرتبه اول نشان میدهد کـه بر مبنای
ظرفیت جامد ،نفوذ از داخل یک الیه اتفاق میافتد که در آن
تغییرات در مقدار جذب با زمان ،متناسب با تعداد مکانهای
اشغال نشده در سطح نانوذرات است که به صورت رابطه  4می-
باشد:
ln( q eq  q t )  ln q eq  K 1t
(رابطه )4
کـه در آن  (mg/g) qeqمقـدار رنگ جـذب شـده در حالت
تعـادل qt ،مقدار رنگ جـذب شـده در زمـان  tو  K1ثابت تعادلی
سرعت سینتیکی مرتبه اول ( )min-1میباشند .که مقدار  K1شیب
نمودار خطی ) ln(qeq-qtدر مقابل زمان میباشد.
همچنین مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم بیان کننده این
است که جذب شـیمیایی ،مرحله کند کننده سرعت و کنترل
کننده فرآیندهای جذب سطحی بوده و بر مبنای جذب فاز جامد
میباشد که در آن سرعت اشغال مکانهای جذب ،متناسب با
مجذور تعداد مکانهای اشغال نشده است که به صورت رابطه 5
بیان میشود:
t
1
t
(رابطه )5


2
qt K 2 qeq qeq
که در آن  ،K2ثابـت تعـادلی سرعت سینتیکی مرتبه دوم
) (g/mg.minمیباشد که مقدار آن از عرض از مبدأ نمودار خطی
 t/qtدر برابر زمان به دست میآید.

نتايج و بحث
ساختار بلوری ذرات اکسيدروی

تعیین ساختار بلوری پودرهای سنتز شده به صورت سل آبی و
خشک شده در دمای  ،°100 Cتوسط آنالیز  XRDانجام شده
است .الگوهای  XRDنانوذرات  ZnOسنتز شده در شکل  1در
محدوده ] θ2 = [90-20نشان داده شده است.
2. Scanning Electron Microscopy
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شکل  .1الگوهای  ،XRDنمونه  ZnOسنتز شده.

مقایسه الگوی  XRDبا نمونههای مرجع ،تأیید کننده
ساختار بلوری  ZnOبرای نمونههای سنتزی میباشد .مطابق با کد
استاندارد  ،JCPDS No: 36-1451الگوی  XRDنانوذرات
اکسیدروی دارای  13پیک شاخص میباشد که اکثر این پیکهای
شاخص در شکل  1مشاهده میشود و تأیید کننده تشکیل ذرات
 ZnOمیباشد ( .)Vahidi et al., 2018متوسط اندازه بلورهای
پیکهای شاخص توسط فرمول دبای -شرر تخمین زده شده و
حدود  50نانومتر به دست آمد .همانطورکه مشخص است ،پیک-
های ایجاد شده تیز و دارای شدت بیشتر میباشند که این بیانگر
افزایش هستهزایی و میزان بلورینگی بیشتر است .برای اینکه در
دماهای باال یعنی  160 °Cبلورینگی افزایش یافته و این امر
موجب افزایش خاصیت رنگبری میشود.
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همانگونه که از تصاویر میتوان دید ،ذرات سازنده نمونههای سنتز
شده در حد نانومتری و شکل آنها به صورت میلهای بوده و از
یکنواختی باالیی برخوردار هستند .اما با توجه به تصاویر میتوان
اذعان داشت که به دلیل عدم پراکندگی مناسب ،به هم
چسبیدگی و تراکم در نمونه مشاهده میشود .ژانگ و همکاران
) (Zhang et al. 2004نیز نانومیلههایی را در محیط بازی سنتز
کردند که سنتز این نانومیلهها به مدت  20ساعت طول کشید .در
صورتی که در این تحقیق عالوه بر اینکه حالل آلی حذف گردید،
زمان سنتز نیز خیلی کم بود.
(الف)

(ب)

اندازه و توزيع اندازه ذرات و پتانسيل زتای نانوديسپرسيونها

نتایج حاصل از آنالیز  DLSنشان داد که متوسط اندازه ذرات،
پتانسیل زتا و  PDIنانوذرات  ZnOسنتز شده به ترتیب 50
نانومتر -23/4 ،میلیولت و  0/25میباشد (شکل  .)2همانطور که
از نتایج مشخص است اندازه ذرات سنتز شده زیر  100نانومتر و
پتانسیل زتای باال میباشد .نانوذرات سنتز شده با اندازه کوچکتر
و شاخص پراکندگی ) (PDIپایین مرغوبتر میباشند ،زیرا این
نانوذرا ت ،به دلیل همگونی پراکندگی ذرات و پتانسیل زتای باال
پایداری باالیی دارند .تجمع ذرات ،هنگامی که که پتانسیل زتا یا
بارالکتریکی باال است ،کمتر رخ میدهد .بنابراین تجمع و بزرگتر
شدن اندازه ذرات سنتز شده توسط این روش بسیار کم است.

شکل  .2آناليز  DLSالف) توزيع اندازه ذرات و ب) پتانسيل زتای نانوذرات
 ZnOسنتز شده.

مورفولوژی و ريز ساختار نانوذرات  ZnOسنتز شده

شکل  3نشاندهنده تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ
الکترونی روبشی ) (SEMبرای نمونه سنتز شده میباشد.
ریزساختار یکنواخت در نمونه سنتز شده ،نشاندهنده عملیات
حرارتی مناسب روی نمونههای سنتز شده میباشد ،همچنین این
تصاویر نشان می دهند که ذرات به میزان بسیار باالیی از ساختار
نانومتری برخوردار هستند.

شکل  .3تصوير  SEMنانوميلههای  ZnOسنتز شده.
آناليز سطح ويژه )(BET

از آنجا که جذب در سطح نانوذرات اتفاق میافتد ،بنابراین فاز
بلوری سطح نانوذرات از اهمیت ویژهای برخوردار است ( Bolis et
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 .)al., 2012از آنالیز  BETجهت تعیین سطح ویژه پودر
سنتز شده ،استفاده شد .هرچه سطح ویژه بیشتر باشد ،فرآیند
حذف رنگ نیز افزایش مییابد .نتایج حاصل نشان داد که ZnO
سنتز شده از سطح ویژه باالیی ( )156 m2/gبرخوردار میباشد.
لی و همکاران ) (Li et al. 2017نانوذرات  ZnOبا سطح ویژه m2/g
 133سنتز کردند که در مقایسه با نتایج مطالعه حاضر پایین بود.
آنالیزهای دیگری برای پیش بینی خاصیت رنگبری و تعیین وجود
گروههای عاملی  OHدر ادامه آورده شده است.
ZnO

طيفسنجی

FTIR

شکل  ،4نشانگر طیف مادون قرمز به دست آمده از پودر نانوذرات
 ZnOاست که تحت شرایط آب مادون بحرانی سنتز شده است.
در آنالیز طیف عبوری  FTIRنمونه ،وجود  ZnOو گروههای عاملی
 OHدر نمونهها مشاهده میشود .جذب باال در اعداد موج ناحیه
 500 - 400 cm-1متناظر با تشکیل پیوند  Zn-Oبود که تشکیل
شبکه اکسیدروی را تأیید میکند .پیک پیوندها در اعداد موج
 3467و  1491 cm-1به ترتیب برای باندهای ارتعاشی گروههای
باثبات هیدروکسیلی ( )O-Hبر روی  Zn-OHو پیوند ارتعاشی
مولکولهای آب جذب شده بر روی  ZnOمیباشد که آب به
صورت فیزیکی جذب شده و در داخل حفرات و سطوح فعال ZnO
وجود دارد ( .)Pavia, 2009وجود گروه عاملی  OHمیتواند بیانگر
این باشد که نمونه سنتز شده فعالیت سطحی باالیی دارد .در
نمونه سنتز شده پیک گروه عاملی  OHتیزتر میباشد پس تعداد
پیوندهای عاملی گروه  OHدر سطح این نمونه زیاد میباشد
( ،)Dholam et al., 2009بنابراین انتظار میرود ،نمونه خاصیت
رنگبری بهتری داشته باشد که در ادامه بیشتر مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.

کاتیونی تمایل پیدا میکند .به همین منظور عوامل مؤثر در مقدار
حذف مواد رنگی مانند متیلن بلو از دسته گروههای کاتیونی ،از
محلولهای آبی مـورد بررسـی قـرار گرفت که این عوامل در ادامه
آورده شده است.
تأثير pH

 pHمحلول را میتوان یکی از عوامل مهم در فرآیند حذف رنگ
نام برد که میتواند بر روی خصوصیات جاذب (نانوذرات) و ماده
جذب شونده تأثیر بگذارد .ارزیابی این عامل مهم در فرآیند حذف
رنگ در محیط اسیدی ،بازی و خنثی مورد بررسی قرار گرفت.
شکل  ،5مقدار حذف رنگ در مقادیر مختلف  pHرا نشان میدهد
همانطور که از شکل مشخص است با افزایش  ،pHمقدار حذف
رنگ از محلول افزایش مییابد .با توجه به اینکه رنگ متیلن بلو از
دسته رنگهای کاتیونی است و به صورت پروتونی در آب حل
میشود لذا در pHهای اسیدی ،میزان بارهای مثبت افزایش یافته
و به عنوان یک الیه حائل مانع جذب مولکولهای رنگ بر روی
سطح جاذب میشوند .که این نتایج با یافتههای چاکرابارتی و
همکارانش ( )Chakrabarti et al., 2004مطابقت دارد ،نتایج
پژوهش آنها نشان داد که با افزایش  pHاز  5/5به  7/5میزان حذف
متیلن بلو در حضور نانوذرات اکسیدروی افزایش یافته است.

شکل  .5تأثير  pHبر حذف رنگ از محلول متيلن بلو با غلظت اوليه 10 ppm
و در دمای محيط.

شکل  .4طيف عبوری  FTIRنمونه سنتز شده

بررسی عوامل مؤثر در فرآيند رنگبری از پساب رنگرزی

نانوذرات سنتز شده با استفاده از نانودیسپرسیون کورکومین در
محیط بازی دارای بار منفی میباشد ،در نتیجه به جذب مواد

به نظر میرسد کاهش  pHمحلول منجر به افزایش
گروههای آمونیوم مثبت موجود در محلول شده در نتیجه بر روی
نانوذرات  ZnOو امولسیفایر جذب شده و با بار مثبت مولکولهای
ماده متیلن بلو برهمکنش ضعیف و یا حتی دافعه ایجاد کرده است
که این عوامل منجر به جذب نامطلوب و کاهش میزان جذب
گردیده است .در pHهای باال چون محیط دارای بار منفی بوده و
پروتون در ساختار رنگ ،با نانوذرات  ZnOکه در این حالت از نظر
بار الکتریکی منفی بوده ،پیوند الکترواستاتیکی برقرار نموده و در
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نتیجه مقدار حذف رنگ افزایش و در  30دقیقه به بیشتر از ٪80
میرسد.
تأثير غلظت اوليه رنگ

یکی از عوامل مؤثر بر فرآیند حذف رنگ ،غلظت اولیه رنگ می-
باشد که در این قسمت تأثیر آن بر خاصیت جذب نانوذرات ZnO
بررسی شد .به این منظور خاصیت رنگبری نانوذرات  ZnOدر
حذف غلظتهای  15 ،10 ،5 ppmو  20متیلن بلو در  pHبرابر
 10بررسی شد .نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده در شکل 6
نشان میدهد که نانوذرات  ZnOدر مدت زمان  30دقیقه بیش از
 50٪متیلن بلو موجود در محلول  5 ppmو بیش از  ٪60متیلن
بلو موجود در محلول  10 ppmرا حذف نموده در حالی که فقط
 40٪و  ٪20متیلن بلو موجود در محلول با غلظت اولیه به ترتیب
 15 ppmو  20حذف شده است .نتایج نشان می دهد که با افزایش
غلظت رنگ به  20 ppmبه دلیل پراکندگی نور در محلول و تجمع
مولکولهای رنگ بر روی نانوذرات  ،ZnOجذب نور توسط
نانوذرات کاهش یافته و به دنبال آن تعداد رادیکالهای
هیدروکسیل و حاملین بار کاهش مییابد که اثرات ذکر شده باعث
کاهش جذب میگردد .همچنین این یافته را میتوان به دافعه
ایجاد شده از سوی مولکولهای ماده رنگزای جذب شده بر روی
جاذب نسبت داد که در اثر افزایش غلظت باعـث جلـوگیری از
جـذب شدن مولکولهای ماده رنگزا از محلول بر روی مکانهای
خالی نانوذرات میشوند .بـا توجه به این نتایج میتوان گفت که
پوششهای تک الیهای از مولکولهای رنگ در سطح خارجی
نانوذرات شکل گرفته و در غلظتهای باالتر امکان نفوذ ماده رنگ
به سطح نانوذرات کمتر شده در نتیجه جذب کمتر میگردد
( .)Nath et al., 2014همچنین شکل  6نشان میدهد که نانوذرات
 ZnOدر حذف متیلن بلو با غلظت اولیه  5ppmدر مقایسه با
غلظت اولیه  10 ppmضعیفتر عمل کردهاند که نتیجه فوق از
طریق کاهش انتقال بار بین سطح نیمه هادی و مولکولهای رنگ
قابل توجیه است .از آنجا که با کاهش غلظت اولیه رنگ ،تعداد
مولکولهای رنگ در محلول کاهش مییابد بنابراین تعداد مولکول
کمتری بر روی سایتهای فعال ایجاد شده بر روی سطح پوشش-
های جاذب ،جذب شده و درنتیجه آن انتقال بار بین سطح نیمه
هادی و مولکولهای رنگ کاهش و در نهایت حذف مولکولهای
رنگ کاهش مییابد .لذا آستانه غلظت رنگ بر جذب نانوذرات
تأثیر گذار است (.)Nath et al., 2014

 45 ،40و  55درجه سلسیوس انجام شد .شکل  7نشان میدهد
که افزایش دما باعث افزایش سرعت رنگبری شده (تا دمای °C
 )40و اثر مثبتی بر خاصیت رنگبری دارد اما دماهای باالتر باعث
کاهش بازده رنگبری شده است .تا دمای  40 °Cبه نظر میرسد
که افـزایش دمـا باعث افزایش نفوذ و حرکت سریعتر مولکولهای
ماده رنگزا به سمت نانوذرات شـده است بنابراین افزایش دما نه
تنها میتواند بر حاللیت ماده رنگزا در محلول تأثیر بگذارد بلکه
پتانسیل شیمیایی نانوذرات را نیز تحت تأثیر قرار میدهد یعنی با
افزایش دما امکان تشکیل مکـانهـای جذبی بیشتری روی
نانوذرات و زنجیر پلیمری به وجود میآید که میتواند فرآیند
جذب را کنترل کند و مکانهای جذب ماده رنگزا بـر روی
نانوذرات راحتتر در دسترس مولکولهای ماده رنگزا قرار گیرند.
بسیاری از پژوهشگران تأثیر دما بر فرآیند جذب مواد رنگزای آلی
را مورد مطالعه قرار دادهاند که در بیشتر این تحقیقها ،افزایش
دما تا یک مقدار خاص باعث افزایش جذب و بازده حذف رنگ از
محلول شده است ( .)Crini et al., 2008همچنین از نتایج
مشخص شد که افزایش دما از  40 °Cتا  50موجب کاهش بازده
جذب میشود .از آنجا که فرآیند جذب میتواند برگشتپذیر باشد
و امکان شکست پیوندهای تشکیل شده بین نانوذرات و ماده رنگی
در دماهای باالتر وجود دارد بنابراین در دماهای باالتر بازده حذف
رنگ کاهش یافته است (.)Chang et al., 2004

شکل  .6تأثير غلظت اوليه متيلن بلو بر حذف رنگ از محلول آن در دمای
محيط و .pH=10

تأثير دما

به منظور ارزیابی اثر دما بر روی خاصیت رنگبری نانوذرات
در  pHاسیدی برابر  ،10آزمـایشها در دماهای مختلف ،35 ،25
ZnO

شکل  .7تأثير دما بر حذف متيلن بلو از محلول آن با غلظت اوليه رنگ ppm

 10و .pH=10
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جذب شیمیایی صورت گرفته است.

بررسی سينتيک جذب

شکل  8مقدار رنگ جذب شده با گذشت زمان را نشان میدهد.
بررسی سازوکار جذب و بیان کمی سینتیک جذب نانوذرات ،ZnO
با استفاده از مدلهای سینتیکی شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم
صورت گرفت .مقادیر  qeq ،K2 ،K1و  R2در جدول  1آورده شـده
اسـت .بـا مقایسه ضرایب رگراسیون معادالت باال مشخص شد
کـه فرآینـد جذب سطحی متلین بلو روی نانوذرات  ZnOبا مدل
سینتیکی شبه مرتبه دوم مطابقـت بیشتری دارد و مقـدار qeq
محاسـبه شـده بـه دادههـای آزمایـشگاهی نزدیکتر میباشد.
بنابراین میتوان گفت که مدل سینتیکی جذب سطحی متیلن بلو
با نانوذرات  ،ZnOشبه مرتبه دوم بوده و فرآیند بیشتر به صورت

شکل  .8نمودار مقدار جذب برحسب زمان در دماهای مختلف.

جدول  .1پارامترهای سينتيکی جذب رنگ با نانوذرات  ZnOبا غلظت اوليه رنگ  10 ppmو .pH=10

معادله شبه مرتبه دوم

معادله شبه مرتبه اول
دما

K1

qe (mg/g)Cal.

R2

K2

qe (mg/g)Cal.

R2

qe
(mg/g)Exp.

25 °C
35 °C
40 °C
45 °C
55 °C

0/0135
0/0225
0/0638
0/0553
0/0395

131/12
248
318/18
302/43
275/75

0/97
0/96
0/97
0/98
0/98

0/00325
0/00447
0/00889
0/00742
0/00622

149/25
252/64
321/75
302/47
278/34

0/98
0/99
0/99
0/98
0/99

155
255
320
305
279

بررسی ايزوترم جذب

مدلها و معادالت ایزوترم فراوانی برای بررسی جذب ایزوترم مواد
بر روی انواع جاذبها به منظور تحلیل دادههای آزمایشگاهی و
توصیف تعادل در جذب و ارائه دیدگاهی درباره چگونگی فرآیند
جذب سطحی به کار میروند .مدلهای ایزوترم همچنین به عنوان
یک پارامتر مهم در طراحی سیستمهای جذب ،رابطه بین غلظت
ماده جذب شونده و
ظرفیت جذب یک جاذب را بیان میکنند .در تحقیق حاضر
به منظور بررسی چگونگی واکنش بین ماده جذب شونده و
نانوذرات  ،ZnOتحلیل دادههای تجربی و همچنین برای تشریح
رابطه بین غلظت ماده جذب شونده و ظرفیت جذب از مدلهای
ایزوترم تعادلی النگمویر و فروندلیچ استفاده شد .مدل ایزوترم
النگمویر بر مبنای جذب یک الیهای و همگن ماده جذب شونده
با انرژی یکسان بر تمام سطوح روی جاذب است و به عبارتی دیگر
فرض بر این است که جذب در یکسری مکانهای همگن خاصی
در درون جاذب اتفاق میافتد که میتوان معادله آن را به صورت
رابطه  6نوشت:
(رابطه )6

1
K L qm



Ceq
qm



Ceq
qeq

که در آن  KLثابت تعادل و  qmحداکثر ظرفیت جذب می-
باشد .مقادیر پارامترهای  qmو  1/KLqmبه ترتیب عرض از مبداء و
شیب نمودار خطی  Ceq/qeqدر مقابل  Ceqمیباشند .مشخصه
اساسی ایزوترم النگمویر که شکل منحنی ایزوترم را نشان میدهد،
یک ثابت بدون بعد به نام پارامتر تعادلی ( )RLمیباشد که از رابطه
 7دست میآید:
1
(رابطه )7
RL 
1  K L C0
به طوریکه  RLنشاندهنده نوع ایزوترم میباشد که اگر RL
برابر با صفر یعنی برگشت ناپذیر 0˂ RL< 1 ،مطلوب و RL<1
نامطلوب است (.)Ahdno et al., 2015; Bulut et al., 2006
معادله تجربی ایزوترم فروندلیچ بر خالف مدل النگمویر ،بر
مبنای جذب چند الیه ای و ناهمگن ماده جذب شونده روی جاذب
بوده که معادله خطی آن به صورت رابطه  8نوشته میشود:
1
(رابطه )8
ln qeq  ln K F  ln Ceq
n
که در آن  nو  KFثابتهای فروندلیچ بوده و  nشاخص میزان
مطلوبیت فرایند جذب و  KFظرفیت جذب جاذب بر حسب
( (mg/g(L/mg)1/nاست .در این مدل مقادیر  n˂ 1نشان دهنده
جذب ضعیف 1˂n˂2،جذب به طور متوسط مشکل و 2˂n˂10
جذب مطلوب است ( .)Hao et al., 2010که  1/nو  lnKFبه ترتیب
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از طریق شیب و عرض از مبداء نمودار خطی  lnqeqدر مقابل lnCeq

به دست میآید.
نمودارهای مربوط به ایزوترمهای تعادلی النگمویر و
فروندلیچ و مقادیر پارامتر آنها به ترتیب در شکل  11و جدول 2
آورده شده است .با توجه به نتایج به دست آمده برای ضرایب
رگراسیون دو مدل ایزوترم استفاده شده ،میتوان گفت که مدل
النگمویر نسبت به مدل فروندلیچ تطابق خوبی با داده های تجربی
داشته است .بنابراین نتایج مذکور بیان میکند که توزیع جایگاه-
های فعال روی سطح نانوذرات یکنواخت بوده است .همچنین با
توجه به نتایج میتوان گفت که با افزیش دما از  25به  40درجه
سانتیگراد حداکثر ظرفیت جذب در مدل النگمویر از  230به
 324افزایش یافته است و این نتیجه بیان کننده این است که
فرایند جذب گرماگیر است .که این نتایج به دست آمده با نتایج
بولتا و همکاران ( )Bulut et al., 2006مطابقت خوبی دارد .آنها
نشان دادند که جذب رنگ متیلن بلو با استفاده از wheat shells
با مدل ایزوترم النگمویرمطابقت دارد .همچنین مقدار پارامتر
 RL=0/564مدل النگمویر ،نشان دهنده جذب مطلوب نانوذرات
 ZnOمیباشد.
جدول  .2ضرايب ايزوترم خطی جذب النگموير و فروندليچ جذب رنگ با
نانوذرات  ZnOبا غلظت اوليه رنگ  ،10 ppmدمای  40 °Cو .pH=10

ایزوترم فروندلیچ

ایزوترم النگمویر
2

2

KL

RL

qm

R

KF

n

R

0/57

0/564

324

0/99

0/85

2/35

0/98

مطالعات ترموديناميکی

تعیین پارامترهای ترمودینامیک جذب برای تـشخیص گرماگیر یا
گرمازا بودن فرآینـد جـذب و همچنین برای تعیین خودبخودی
بودن مهم میباشند .در مطالعات ترمودینامیک فرآیند جذب
تعیین سه پارامتر ،آنتالپی استاندارد  ،∆H°انرژی آزاد گیبس
استاندارد  ∆G°و آنتروپی استاندارد  ∆S°ضروری است .بنابراین
برای بررسی اثر دما بر جذب متیلن بلو توسط نانوذرات ،ZnO
ثابتهای ترمودینامیکی همچون انـرژی آزاد ،آنتالپی و آنتروپی
که از روابط  9تا  11به دست میآیند ،در دماهای مختلف مورد
بررسی قرار گرفت.
0
0
S
H
(رابطه )9
ln K 

RT

(رابطه )10
(رابطه )11

R

c

C  Ce
Kc  0
Ce

G 0   RT ln K c

 ∆G°انرژی آزاد گیبس بر حسب  R ،kJ/molثابت جهانی
گازها ،دما برحسب کلوین و  Kcثابت تعادلی ترمودینامیکی
میباشد .متغیرهای ترمودینامیکی یعنی آنتالپی جذب )(kJ/mol

و آنتروپـی ) (kJ/mol.Kبا استفاده از رابطه وانت-هوف و همچنین
با اسـتفاه از به ترتیب شـیب و عرض از مبدأ منحنـی  1/Tبر
حسب  ln Kcمحاسبه میشوند.
جدول  .3ثابتهای ترموديناميکی جذب رنگ با نانوذرات  ZnOبا غلظت
اوليه رنگ  10 ppmو pH=10

دما

∆G°
)(J/mol

25 °C

-2948/46

35 °C

-3473/04

40 °C

-6026/56

45 °C

-5296/59

55 °C

-4203/46

ثابتهای ترمودینامیکی
∆H°
)(kJ/mol

14/86

∆S°
)(kJ/mol.K

0/061

مقدار مثبت آنتالپی نشان دهنده این است که فرآیند جذب
رنگ با استفاده از نانوذرات  ،ZnOگرماگیر بوده که خود نیز دلیلی
برای وجود برهمکنش قوی بین نانوذرات با رنگ متیلن بلو و
تشکیل پیوند شیمیایی قوی است و با نتایج به دست آمده در
بخشهای قبلی مبنی بر افزایش مقدار جذب با افزایش دمای
محلول مطابقت دارد .همچنین تغییرات انرژی آزاد گیبس مقداری
منفی است .همانطور که از یک واکنش خودبخودی در شرایط
گفته شده انتظار میرود ،با کاهش در انرژی آزاد گیبس با افزایش
دما ،مقدار جذب افزایش یابد .کاهش مقدار انرژی آزاد گیبس با
افزایش دما ممکن است به دلیل تأثیر دهیدراسیون نانوذرات و
جذب ماده رنگی باشد که واکنش بین آنها را راحت کرده و نهایت ًا
جذب را در دماهای باالتر مطلوب ساخته است یعنی در دماهای
باال ماده رنگی سریعتر هیدراته شده و نانوذرات دهیدرات در نتیجه
جذب آن بیشتر میشود .مقدار مثبت آنتروپی نیز تمایل نانوذرات
را برای جذب رنگ از محلول آبی نشان میدهد و این نشان دهنده
پیوستگی نانوذرات با ماده رنگی و افزایش بازده با افزایش دما در
فاز مشترك جامد و مایع در طی فرآیند جذب است.

نتيجه گيری
در این تحقیق نانو ذرات  ZnOسنتز شده با استفاده از
نانودیسپرسیون کورکومین ،به عنوان جاذب برای حذف ماده رنگزا
متیلن بلو از محیط های آبی مورد استفاده قرار گرفت .نتایج
مطالعات فرآیند جذب نشان داد که در pHهای بازی کارایی حذف
بهتر بوده و درصد حذف همچنین با افزایش غلظت اولیه رنگ و
دما افزایش سپس کاهش یافته است .مطالعه ایزوترمها و
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سپاسگزاری

سینتیکهای فرآیند جذب نیز نشان داد که جذب متیلن بلو با

از دانشگاه صنعتی سهند به ویژه مرکز تحقیقات صنایع غذایی به
علت پشتیبانی مالی این تحقیق و به دلیل در اختیار گذاشتن
امکانات آزمایشگاهی و حمایت تکمیلی ستاد فناوری نانو در
.اجرای پروژه تشکر و قدردانی میشود

 به ترتیب از مدل ایزوترم النگمویر وZnO استفاده از نانوذرات
 نتایج حاصل از بررسی.سینتیک شبه درجه دوم تبعیت میکند
تاثیر دما و مقادیر به دست آمده برای پارامترهای ترمودینامیکی
.هم نشان داد که جذب ماده رنگ گرماگیر و خودبخودی میباشد
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