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چکیده
کروم معموالً به دو شکل سه ظرفیتی و شش ظرفیتی در سیستمهای آبی وجود دارد .هر دو حالت کروم ویژگیهای شیمیایی ،زیستی و
محیطی متفاوتی دارند .عنصر کروم در انواع کاربردهای صنعتی استفاده میشود ،از اینرو ،مقادیر زیادی کروم در محیط تخلیه میشود .در
این مطالعه از نانوکامپوزیت اکسید گرافن مغناطیسی پلیمر شده با گروه آمین -7آمینو ایزو فتالیک اسید برای حذف فلز کروم از محیطهای
آبی با استفاده از روش سطح پاسخ  -طراحی مرکب مرکزی بهمنظور بهینهسازی فرآیند جذب استفاده شد .شناسایی گروههای عاملی نانو
جاذب سنتز شده توسط دستگاه طیفسنج مادون قرمز تبدیل فوریه ( ،)FTIRمیکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،)SEMوزنسنجی گرمایی
( )TGAو آنالیز مغناطیسسنجی ( )VSMانجام گردید .نتایج بهینهسازی براساس مدل سطح پاسخ نشان داد که مقدار بهینة متغیر pH

برابر با  ،3/7غلظت ابتدایی فلز در محلول  77میلیگرم در لیتر ،مقدار جاذب  27میلیگرم و زمان تماس جاذب  35/7دقیقه بهدست آمد.
همچنین نتایج بررسی مدلهای هم دمای جذب نشان داد که مدل النگمویر با مقدار  0/99 ،R2انطباق بیشتری با فرآیند جذب کروم توسط
جاذب سنتز شده دارد و حداکثر ظرفیت جذب براساس مدل النگمویر  90/90میلیگرم بر گرم بهدست آمد .بررسی فرآیند ترمودینامیک جذب،
بیانگر این است که فرایند جذب گرماگیر است و با افزایش دما ظرفیت جذب افزایش مییابد .بهطور کلی نتایج بهدستآمده در این مطالعه
نشان میدهد که انتظار میرود نانوکامپوزیت اکسید گرافن مغناطیسی پلیمر شده با گروه آمین یک جاذب مؤثر برای حذف کروم از سیستم
آبی باشد.
کلید واژگان :کروم ،جذب سطحی ،مدل سطح پاسخ ،محیط آبی ،پلیمر
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مقدمه

غشایی و تصفیة الکتروشیمیایی برای حذف آالیندهها از

آب پاکیزه برای بقای تمامی موجودات زنده ضروری و حائز

محیطهای آبی استفاده میشود ()Demiral et al., 2008

اهمیت است و باید به مقدار کافی در دسترس باشد .اما ذخایر

 .روش حذف فلزات سنگین بهوسیله فرآیند جذب ،بهعنوان

آب موجود در طی سالهای گذشته در اثر عواملی از جمله:

یک روش اقتصادی شناخته شده است که میتواند با

افزایش رشد جمعیت ،تخلیة پساب واحدهای صنعتی به

بکارگیری جاذبهای گوناگونی مانند :کربن فعال ،نانو لوله

داخل این مخازن ،گسترش صنایعی همچون تولید باتری،

های کربنی و همچنین جاذبهای ارزان قیمت حاصل از

کاغذ ،کودها و آفتکشها ،تولید رنگ و رنگدانهها و تولید

پسماندهای کشاورزی ،تولیدات جانبی صنعتی و محصوالت

فوالد بهویژه در کشورهای در حال توسعه ،کاهش یافتهاند

طبیعی ،پلیمرها و هیدروژلها و همچنین جاذبهای زیستی

( .)Azimi et al., 2017; Fu and Wang, 2011یکی از

بهعنوان روشی مؤثر برای حذف این آالیندههای

عوامل آلودگی این ذخایر آب ،تخلیة پسابهای آلوده شده با

محیطزیستی مورد استفاده قرار بگیرد .از طرفی جاذبها

فلزات سنگین بهصورت مستقیم و یا غیر مستقیم میباشد

سطح وسیع و بنابراین ظرفیت جذب باالیی را فراهم میکنند

( )Nasseh et al., 2017bکه در این بین ،آلودگی پسابها

و میتوان آنها را پس از انجام فرآیند جذب دوباره بازیابی

با فلزات کروم ،کادمیوم ،مس ،نیکل ،آرسنیک ،سرب و روی

کرد و مورد استفاده قرار داد ( Yavuz et al., 2006; Fu

بهعلت انحاللپذیری باالی آنها در آب بسیار خطرناک

 .)and Wang, 2011با توجه به اهمیت موارد ذکر شده،

میباشند ( .)Barakat, 2011فلزات سنگین موجود در

این مطالعه بهمنظور استفاده از نانوکامپوزیت اکسید گرافن

محیطهای آبی میتوانند توسط موجودات زنده جذب و وارد

مغناطیسی پلیمر شده با گروه آمین برای حذف فلز کروم از

زنجیره غذایی شوند .کروم از جمله فلزات سنگین بهشمار

محیطهای آبی به اجرا درآمد و متغیرهای تأثیرگذار بر فرایند

میآید که به حالتهای ) Cr(IIIو ) Cr(VIوجود دارد که

جذب توسط روش سطح پاسخ-طراحی مرکب مرکزی

) Cr(VIبهطور کلی سمیت بیشتری دارد ( Nasseh et al.,

بهینهسازی شدند همچنین ،مطالعات همدما و ترمودینامیک

 )2017abو در محدودة غلظتی  0/7تا  250میلیگرم بر لیتر

جذب برای بررسی ویژگیهای جاذب انجام شدند.

در فاضالب صنعتی موجود است درحالی که بیشترین مقدار
مجاز برای تخلیة کروم در آبهای سطحی داخلی  0/5و در

مواد و روش ها

آب آشامیدنی  0/07میلیگرم بر لیتر میباشد ( Kobya,

در این مطالعه مواد مورد استفاده شامل پودر گرافیت ،اسید

 )2004که با ورود به زنجیرة غذایی و انباشتهشدن در بدن

سولفوریک  99درصد ،هیدروژن پراکسید 30درصد ،سدیم

انسان میتواند بر روی فیزیولوژی بدن تأثیرگذار باشد و

نیترات  99درصد ،اسید هیدروکلریک  35درصد ،پرمنگنات

باعث مشکالت جسمانی شدیدی از جمله حساسیت پوستی،

پتاسیم ،کلرید آهن ( )ɪɪɪشش آبه ،کلرید آهن ( )ɪɪچهار آبه،

حالت تهوع ،استفراغ ،اسهال شدید ،خونریزی ،سرطان ریه و

آمونیاک  27درصد-7 ،آمینو ایزو فتالیک اسید  99درصد،

دستگاه گوارش شود ( ;Mohanty et al., 2005

آلیل آمین ،متانول  99درصد ،اتانول  99درصد ،دی کرومات

 .)Khezami and Capart, 2005بنابراین یافتن روشی

پتایسم  99/9و متیل متاکریالت از شرکت مرک آلمان تهیه

مناسب برای حذف این فلز سنگین از منابع آبی آلوده برای

گردید همچنین در تمام مراحل سنتز جاذب ،فرآیند جذب و

حفظ سالمتی موجودات زنده و همچنین حفاظت از

تهیه محلولهای استاندارد فلز سنگین کروم از آب یونزدایی

محیطزیست ضروری میباشد .امروزه روشهای گوناگونی

شده استفاده شد.

از جمله رسوبدهی شیمیایی ،تبادل یون ،جذب ،فیلتراسیون

سنتز نانوجاذب :در این مطالعه برای سنتز اکسید گرافن از
صفحه 191

نخلستانی و همکاران ،سنتز نانوکامپوزیت اکسید گرافن مغناطیسی پلیمرشده با گروه آمین....
جدول  -1دستگاههای استفاده شده برای شناسایی جاذب سنتز شده.

آنالیز مورفولوژی میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM

نام کامل انگلیسی دستگاه
Fourier-transform Infrared
Spectroscopy
Scanning Electron
Microscope

روش آنالیز

آنالیز پایداری حرارتی ()TGA

Thermogravimetric Analysis

آنالیز مغناطیسسنجی ()VSM

Vibrating Sample
Magnetometer
Flame Atomic Absorption
Spectroscopy

طیفسنجی تبدیل فوریه مادون قرمز ()FT-IR

طیفسنجی جذب اتمی شعلهای ()FAAS

دستگاه
Nicolet-Impact 400D
Quanta 200
TGA/DTA METTLER,
STAR SW 14.00
Meghnatis Daghigh
Kavir Co., Kashan, Iran
AA-7000 - Shimadzu

پودر گرافیت استفاده شد .به این منظور ابتدا اکسید گرافیت

فرآیند جذب مورد استفاده قرار گرفت.

از پودر گرافیت با استفاده از روش اصالح شدة هامرز استفاده

شناسایی جاذب :شناسایی و بررسی گروههای عاملی،

گردید ( .)Hummers and Offeman, 2002در ادامه

ویژگیهای ساختاری سطح و پایداری حرارتی نانو جاذب

اکسید گرافن سنتز شده با روش همرسوبی با استفاده از کلرید

سنتز شده توسط دستگاههای ارائه شده در جدول  5انجام

آهن ( )ɪɪɪشش آبه و کلرید آهن ( )ɪɪچهار آبه در حضور

شده است.

آمونیاک مغناطیسی شد ( .)Kazemi et al., 2019بهمنظور

طراحی آزمایش با استفاده از روش سطح پاسخ-

عامل دار کردن با -7آمینو ایزو فتالیک اسید 700 ،میلیگرم

طراحی مرکب مرکزی :در این مطالعه بهمنظور بررسی

از پودر خشک شدة اکسید گرافن مغناطیسی سنتز شده در

میزان تأثیرگذاری متغیرها بر نتیجه آزمایش ،از روش آماری

مرحله قبل به  70میلیلیتر متانول اضافه گردید سپس به

سطح پاسخ-طراحی مرکب مرکزی استفاده شده است .با

مخلوط حاصل ،مقدار  57میلیلیتر آلیل آمین تحت گاز

استفاده از این روش میتوان با کمترین تعداد آزمایش

نیتروژن بهصورت قطره قطره اضافه و به مدت  51ساعت

طراحی شده ،متغیرهای تأثیرگذار بر ظرفیت جذب بهعنوان

همزده شد .بعد از انجام واکنش ،ترکیب حاصل جهت

پاسخ آزمایش را بهینهسازی کرد ( Asfaram et al.,

جداسازی با متانول چندبار شستشو داده و سپس خشک شد.

 .)2015این متغیر ها عبارتند از ،pH :مقدار جاذب (،)D

در مرحله بعد مادة سنتز شده در مرحله قبل به مخلوط 50

غلظت اولیة آالینده در محلول ( )C0و زمان تماس ( )tکه در

میلیلیتر آلیل آمین 70 ،میلیلیتر اتانول 3 ،میلیلیتر متیل

 7سطح  -5 ، 0 ، +5 ، +αو  –αتغییر داده شدهاند (جدول

متاکریالت و  0/5گرم ( AIBNبهعنوان آغازگر) در محیط

 .)2تعداد  30آزمایش با  9نقط Zمرکزی با استفاده از نرم

گاز نیتروژن اضافه گردید و مخلوط در دمای  90تا  97درجه

افزار  Design Expert 8.0برای بهینهسازی این متغیرها

سانتیگراد تحت گاز نیتروژن به مدت  5ساعت در حالت

طراحی شده است .همچنین تجزیه واریانس ()ANOVA

رفالکس همزده شد ،بعد از انجام واکنش ،مخلوط حاضر

برای بررسی تأثیر پارامترهای مستقل بر ظرفیت جذب انجام

جداسازی شد و با اتانول چندبار شستشو داده و خشک شد.

شد.

در مرحلة آخر مادة تهیه شده از مرحله قبل به  57میلیلیتر

استخراج یون کروم با جاذب :بهمنظور سنجش میزان

متانول  +نیم گرم از لیگاند (-7آمینو ایزوفتالیک اسید) اضافه

یونهای کروم جذب شده ،مقدار مشخصی از جاذب تحت

شد ،سپس به مدت  20ساعت در دمای  70درجه سانتیگراد

شرایط مختلف آزمایش به  500میلیلیتر از محلول آبی کروم

مخلوط تحت رفالکس قرار گرفت و در نهایت جاذب سنتز

با غلظت مشخص اضافه میشود و سپس  pHمحلول با

شده با متانول چندین بار شسته شد و خشک گردید و برای
صفحه 195
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جدول  -2متغیرهای تجربی و سطوح انتخاب شده برای طراحی مرکب مرکزی حذف فلز کروم.
پارامتر

عالئم

مقدار جاذب استفاده شده
زمان تماس
غلظت اولیة آالینده در محلول

A
B
C
D

pH

سطح

+α

+5

0

-5

–α

1
50
520
50

9/7
77
92/7
77

7
00
97
00

3/7
27
35/7
27

2
50
50
50

جدول  .3معادلههای مدلهای همدمای النگمویر ،فرندلیچ ،ردلیچ پیترسون و دابینین راداشکویچ.
Ce
1
Ce
( )2همدما النگمویر
=
+
qe K L qe Q0
1
( )3همدما فرندلیچ
ln qe = ln Ce + ln K F
n
Ce
1
α
( )0همدما ردلیچ پترسون
=
+
Ce β
qe K RP K RP
( )7همدما دابینین راداشکوویچ
ln qe = ln qs − −βDR ε2
) ε = RT ln(1 + 1⁄Ce
) E = (1⁄√2βDR

 =𝑄0بیشترین مقدار ظرفیت جذب =𝐾𝐿 ،ثابت تفکیک =𝐾𝐹 ،ظرفیت جذب در غلظت واحد و  =nشدت جذب سطحی ثابتهای فرندلیچ هستند α ،𝐾𝑅𝑃 ،و
 βثابتهای ردلیچ پترسون =𝛽𝐷𝑅 ،ثابت دابینین راداسکویچ و  =Eانرژی آزاد میانگین است.

استفاده از محلولهای سدیم هیدروکسید  0/5موالر و اسید

ارزیابی ظرفیت جذب جاذب سنتز شده و تشخیص

کلریدریک  0/5موالر تنظیم میگردد .پس از طی زمان

ویژگیهای سطح جاذب انجام میشود .برای این منظور

تماس مشخص محلول شفاف توسط یک آهنربا قوی

محلولهایی با غلظت  70-50میلی گرم بر لیتر از کروم تهیه

جداسازی میشود .برای تهیه محلول کروم جهت استفاده در

شد و  500میلیلیتر از این محلولها با  50میلیگرم جاذب

فرآیند جذب از حل کردن مادة دی کرومات پتایسم در آب

در دمای  27درجه سلسیوس به مدت  31دقیقه در تماس

استفاده شد .بهمنظور سنجش مقدار یونهای کروم باقی

قرار گرفت و مقدار کروم جذب شده اندازهگیری شد .سپس

مانده در محلول توسط دستگاه جذب اتمی شعله جمعآوری

با استفاده از معادلههای جدول  ،9پارامترهای مختلف

میشود .مقدار یون فلز جذب شده در واحد جرم جاذب که

همدماهای مورد مطالعه محاسبه و در جدول  3ارائه شدند.

بهعنوان ظرفیت جذب تعریف میشود که طبق معادلة زیر به

مطالعة پارامترهای ترمودینامیکی برای بررسی تغییرات

دست میآید:

دمایی و انرژی فرآیند جذب از اهمیت باالیی برخوردار است
( )5معادلة تعیین ظرفیت جذب
(C0 −Ce )×V
W

=

mg
)
g

( qe

و برای تشخیص خود به خودی بودن ،گرماگیر و یا گرماده
بودن واکنش جذب انجام میشود .پارامترهای آنتالپی جذب

که در آن : qe ،ظرفیت جذب جاذب را برحسب میلیگرم

( ،)ΔHتغییرات آنتروپی ( )ΔSو تغییرات انرژی آزاد گیبس

بر گرم :W ،وزن جاذب را بر حسب گرم :V ،حجم محلول

( )ΔGرا میتوان بهوسیله معادلههای زیر محاسبه کرد:

برحسب لیتر C0 ،و Ceغلظت اولیه و تعادلی فلز جذب شده
را نشان میدهند ).(Say and Denizli, 2003

CAd
Ce

= )9( K C

)5( ΔG° = −RT ln K C

معادلههای همدما و ترمودینامیک جذب :مطالعة هم

ΔH°
)1( ln K C = ΔS°
− RT
R

دماهای جذب النگمویر ،فرندلیچ ،ردلیچ پیترسون و دابینین

که در این معادلههای  =K C ،ثابت تعادلی تفکیک=T ،

راداشکویچ برای بررسی ارتباط تعادلی جاذب و جذب شونده،

دمای محلول برحسب کلوین و  =Rثابت جهانی گازها
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شکل  -1طیفهای  FTIRمراحل مختلف نانوجاذب سنتز شده با پایة اکسید گرافن و عاملدار شده با -5آمینو ایزو
فتالیک اسید  :S-1 -طیف اکسید گرافن :S-2 ،طیف اکسید گرافن مغناطیسی :S-3 ،طیف اکسید گرافن مغناطیسی
آمیندار شده با آلیل آمین :S-4 ،طیف اکسید گرافن مغناطیسی پلیمریزاسیون شده با آلیل آمین و  :S-5طیف اکسید
گرافن مغناطیسی پلیمره شده و در نهایت آمیندار شده با -5آمینو ایزو فتالیک اسید.

( 1/350کیلو ژول بر مول) می باشند .با بکارگیری

مربوط به ارتعاش کششی پیوند  Fe-Oدر ساختارFe3O4

معادلههای باال ،محاسبة مقدار  K Cو رسم نمودار  lnK Cدر

اتصال یافته در سطح نانوکامپوزیت میباشد ( Li et al.,

مقابل  5/Tمیتوان مقادیر پارامترهای مورد بررسی را

 .)2013; H. Wu et al., 2013حضور پیک جدید در

بهدست آورد.

محدودة  3000 cm-1تا  3700 cm-1در طیفهای مربوط به
اکسید گرافن مغناطیسی آمیندار شده با آلیل آمین (،)S-3

نتایج

اکسید گرافن مغناطیسی پلیمریزاسیون شده با آلیل آمین (S-

شناسایی نانوجاذب سنتز شده :بهمنظور بررسی

 )4و اکسید گرافن مغناطیسی پلیمره شده و در نهایت آمیندار

گروههای عاملی نانوجاذب از آنالیز  FT-IRاستفاده گردید.

شده با -7آمینو ایزوفتالیک اسید ( )S-5که با ارتعاش کششی

در شکل  5طیفهای  FT-IRمراحل مختلف نانوجاذب سنتز

گروه هیدروکسیل ( )–OHهمپوشانی دارد مربوط به ارتعاش

شده در محدودة طول موج  000تا  cm-1 0000آورده شده

کششی گروه  NH2است که تأییدکننده اتصال گروه آمین به

است .ظهور تعدادی پیک قوی در طیف مربوط به

گروه کربوکسیل و ایجاد پیوند آمیدی است ( Peer et al.,

اکسیدگرافن میتواند انجام فرآیند اکسیداسیون گرافیت با

 .)2018; Kazemi et al., 2019همچنین در مقایسه

پرمنگنات پتاسیم در حضور اسید سولفوریک غلیظ را اثبات

طیفهای اکسید گرافن و اکسید گرافن مغناطیسی،
-1

-1

کند .حضور پیکها در محدودة  3000 cm-1و 5500 cm-1در

پیکهای جدید در ناحیة 5000 cmو 5770 cmبهترتیب

اکسید گرافن میتواند به ترتیب بیانگر ارتعاشات کششی از

مربوط به ارتعاش کششی  C=Oدر پیوند ( NHCOایمید

گروه هیدروکسیل ( )–OHو کربونیل ( )-C Oدر گروه

 )Iو ارتعاش کششی  N-Hدر  NH2قابل مشاهده و شناسایی

عاملی کربوکسیل ( )COOHتشکیل شده در لبههای
صفحات اکسید گرافن باشد ( L. ying Zhang et al.,

است ( Fan et al., 2012; Kazemi et al., 2019; Li

 .)et al., 2013جهت برآورد میزان گروه عاملی و پایداری

 .)2010; Peer et al., 2018پس از مغناطیسی کردن

ساختار در برابر تغییرات حرارتی از آنالیز حرارتی ( )TGAدر

اکسید گرافن پیک مشاهده شده در ناحیة 790-750 cm-1

محدودة دمای  27تا  900درجه سانتیگراد استفاده گردید و
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شکل  -2منحنی تغییر حرارتی  TGAاز اکسید گرافن مغناطیسی ( )MGOو اکسید گرافن مغناطیسی پلیمره شده و
در نهایت آمیندار شده با -5آمینو ایزو فتالیک اسید (.)MGO-5-Aminoisophthalic acid

نتایج آن در شکل  2برای  MGOو جاذب نهایی سنتز شده

از طرفی همانطور که در شکل مشخص است عامل-

در اتمسفر نیتروژن ارائه شده است .در هر دو نمونه کاهش

دارکردن نانوجاذب با گروههای آمین باعث افزایش سطح

وزنی در دمای کمتر از  520درجه سانتیگراد ،نشانگر تبخیر

جاذب و ضخامت الیهها شده است ( ;Bian et al., 2015

آب موجود بر روی سطح نانوجاذب میباشد ( Peer et al.,

 .)Marimón-Bolívar et al., 2018همچنین بررسی

 .)2018منحنی  MGOنشان میدهد که حضور نانوذرات

خاصیت مغناطیسی نانوجاذب سنتز شده و تأثیر عاملدار

مغناطیس  Fe3O4در سطح  GOباعث پایداری حرارتی آن

کردن جاذب سنتز شده با -7آمینوایزو فتالیک از دستگاه

در برابر افزایش دما شده است .با اینحال شیب نزولی منحنی

مغناطیسسنج استفاده شد ،نتایج در شکل ( 3شماره  )0نشان

بهتدریج کاهش  %09را نشان میدهد ،که میتواند مؤید

داد که میزان خاصیت مغناطیسی جاذب نهایی کمتر از

وجود نانوذرات  Fe3O4در سطح  GOو گروههای اکسیژنی

 MGOاست که میتواند بهدلیل قرار گرفتن نانوذرات در

در سطح آن باشد ( .)Shen et al., 2010اما منحنی جاذب

بین صفحات اکسید گرافن باشد که نشاندهندة حضور

نهایی در مقایسه با  ،MGOکاهش وزن بیشتری را نشان

گروههای عاملی آمین روی سطح  MGOو کاهش خاصیت

میدهد ،که میتواند بهدلیل پایداری حرارتی کمتر

مغناطیسی آن باشد.

ساختارهای آلی آمین و کربوکسیل قرار گرفته روی سطح

بهینهسازی شرایط آزمایش با بکارگیری روش سطح

آن باشد .همچنین بهطور تقریبی حدود  50درصد وزنی

پاسخ-طراحی مرکب مرکزی :مقادیر حاصل از طراحی

کاهش بیشتر نسبت به  MGOمشاهده میشود که میتواند

آزمایش به روش سطح پاسخ–طراحی مرکب مرکزی برای

نشاندهندة عدم پایداری حرارتی ساختار کربنی و پیوند

حذف کروم از محیطهای آبی با استفاده از نانوجاذب عاملدار

کوواالنسی بین گروه آمینی و گروههای اکسیژنی روی سطح

شده در جدول  0ارائه شده است .با توجه به نتایج ،مدل

جاذب نهایی باشد (.)Hadavifar et al., 2014

مناسب برای طراحی آزمایش مدل کوآدراتیک است و از میان

ساختار و ریختشناسی  MGO ،GOو جاذب مرحلة نهایی

پارامترهای موثر بر پاسخ ،بیشترین اثر مربوط به پارامترهای

با استفاده از تصاویر  SEMمورد بررسی قرار گرفت (شکل

غلظت ابتدایی و  pHمیباشد.

 .)3تصویر  SEMاکسید گرافن ساختار الیه الیه و

با استفاده از جدول آنالیز واریانس  ANOVAو بررسی

صفحهای و همچنین نانوذرات کروی شکل  Fe3O4را نشان

متغیرهای  Fو  Pمیتوان صحت مدل طراحی شده و

میدهد که بهخوبی روی الیههای گرافن قرار گرفتهاند و

همچنین معنیدار بودن هر کدام از متغیرها بر نتیجه آزمایش

دارای اندازههای نسبتاً یکسان بین  30تا  70نانومتر هستند.

را مشخص کرد.
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شکل  -3نتایج آنالیز  )1 :SEMاکسید گرافن )2 ،اکسید گرافن مغناطیسی )3 ،اکسید گرافن مغناطیسی عامل دار شده
و  )4نمودار  VSMجاذبهای سنتز شده.
جدول  -4طراحی آزمایشات جذب کروم توسط جاذب به روش سطح پاسخ-طراحی مرکب مرکزی.
شماره آزمایش
5
2
3
0
7
9
5
1
9
50
55
52
53
50
57
59
55
51
59
20
25

A

B

C

D

7
9/7
7
9/7
9/7
3/7
7
9/7
3/7
7
3/7
9/7
3/7
7
3/7
7
3/7
7
9/7
9/7
3/7

00
77
00
77
77
77
00
27
77
00
27
27
77
00
27
00
27
50
77
27
27

97
35/7
97
92/7
92/7
92/7
97
35/7
92/7
50
92/7
35/7
35/7
520
35/7
97
92/7
97
35/7
92/7
35/7

50
27
00
77
27
27
00
77
77
00
27
27
27
00
77
00
77
00
77
77
27

ظرفیت جذب کروم اندازهگیری شده
27/9
0/07
0/55
52/05
9/51
29/97
53/05
55/1
73/95
53/3
00/52
5/01
35/51
9/53
92/32
9/27
52/72
22/9
7/53
5/99
00/52

ظرفیت جذب کروم پیشبینی شده
37/73
1/91
50/01
1/71
9/00
29/00
50/01
9/29
09/09
59/72
30/93
9/90
29/20
59/32
90/07
50/01
79/70
29/00
9/19
7/19
39/19
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ادامة جدول .4
شماره آزمایش
22
23
20
27
29
25
21
29
30

A

B

C

D

9/7
1
7
3/7
2
7
7
7
7

27
00
00
77
00
00
00
50
00

92/7
97
97
35/7
97
97
97
97
97

27
00
00
77
00
50
00
00
00

ظرفیت جذب کروم پیشبینی شده
2/59
-0/99
50/01
01/21
99/75
52/59
50/01
25/00
50/01

ظرفیت جذب کروم اندازهگیری شده
5/00
0/90
0/11
71/51
70/7
9/21
59/93
50/73
57/5

جدول  -5جدول آنالیز آماری جذب فلز کروم توسط جاذب.

منبع
مدل
A-pH
B-Dose
C-Time
D-Concentration
AB
AC
AD
BC
BD
CD
A²
B²
C²
D²

باقیمانده

مجموع مربعات
55031/01
1209/93
97/59
57/30
551/21
592/50
0/2759
039/95
0/73
2/29
59/09
177/97
003/20
507/25
331/97
5371/20

درجه آزادی
50
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
57

میانگین مربعات
511/03
1209/93
97/59
57/30
551/21
592/50
0/2759
039/95
0/73
2/29
59/09
177/97
003/20
507/25
331/97
90/77

نسبت F

P-value

1/55
95/55
5/07
0/5997
1/90
5/59
0/0021
0/13
0/0700
0/0273
0/5550
9/07
0/07
5/59
3/50

<0/0005
<0/0005

0/3257
0/9190
0/0503
0/2009
0/9712
0/0002
0/1295
0/1571
0/9599
0/0055
0/0720
0/2910
0/0525

شکل  -4نمودار تبعیت باقیماندهها از توزیع نرمال در مدل پاسخ سطحی برای جذب کروم.
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شکل  -5نمودار نتایج واقعی در برابر مقدار پیشبینی شده در روش پاسخ سطحی برای جذب کروم.

سطح پاسخ-طراحی مرکب مرکزی انجام شد و اثر ترکیبی
همانطور که در جدول  7مشاهده میشود ،با توجه به

دو متغیر معنادار  pHو غلظت ابتدایی کروم در محلول

مقادیر بهدست آمده توابع  Fو  ،Pمتغیرهای  pHو غلظت

بهصورت همزمان در حالتی که زمان انجام فرآیند و مقدار

ابتدایی و همچنین اثر دو به دو متغیرهای  pHو غلظت

جاذب در مقادیر ثابت  97دقیقه و  00میلیگرم ثابت نگه

ابتدایی و اثر مجذور متغیر  pHمعنیدار بوده است .بهطور

داشته شدهاند ،توسط نمودارهای سه بعدی سطح پاسخ در

کلی میتوان بیان کرد که مدل طراحی شده برای جذب فلز

شکل  9نشان داده شده است .مقادیر بهینه پارامترهای مؤثر

کروم توسط این جاذب معنیدار بوده است و میتوان برای

بر ظرفیت جذب نانو جاذب سنتز شده بهوسیله نرمافزار

پیشبینی نتایج جذب این فلز توسط جاذب سنتز شده از این

محاسبه و در جدول  9ارائه شده است.

مدل استفاده کرد ( Demirel and Kayan, 2012; Şahan

منحنیهای هم دمای جذب سطحی :نتایج پارامترهای

.)et al., 2018

مهم همدماهای جذب النگمویر و فرندلیچ ،ردلیچپیترسون و

نمودار تشخیصی تبعیت باقیماندهها از توزیع نرمال با

دابینینراداشکویچ برای جذب فلز کروم در جدول  5مشاهده

استفاده از نرمافزار بهدست آمد .در این نمودار ،مقدار انحراف

میشود .براساس نتایج R2 ،همدماهای جذب النگمویر و

استاندارد بین مقادیر بهدست آمده از آزمایشها و مقادیر

فرندلیچ بهدست آمده میزان  R2در معادلة همدمای جذب

پیشبینی شده توسط مدل ،در مقابل درصد احتمال نرمال

النگمویر باالتر از فرندلیچ محاسبه شد که نشاندهندة

رسم میشود .همانطور که در شکل  0مشخص است خطی

برازش بیشتر مدل النگمویر و جذب تک الیه کروم روی

بودن این منحنی بیانگر توزیع نرمال دادهها میباشد و مقادیر

سطح جاذب میباشد .همچنین میزان  βدر معادلة همدمای

خطا در این آزمایش پراکنده است .همچنین نمودار نتایج

جذب ردلیچپیترسون برابر با  0/95بهدست آمد که

واقعی در برابر نتایج پیشبینی شده (شکل  )7نشان

نشاندهندة مکانیزم جذب برای جاذبهای سنتز شده با مدل

میدهدکه با توجه به نزدیکی مقادیر بهدست آمده از

النگمویر دارای هماهنگی و تأیید باالتری است .با توجه به

بررسیها و مقادیر پیشبینی شده ،مدل طراحی شده به خوبی

نتایج انرژی جذب آزاد ( )Eمدل ایزوترم  D-Rبرای جاذب

میتواند بین دادهها ارتباط برقرار کند و از صحت کافی

مورد مطالعه kJ/mol 0/05 ،محاسبه شد .میانگین انرژی

برخوردار است ( Zhang and Zheng, 2009; Kayan

آزاد جذب اطالعات مربوط به مکانیزم جذب را میدهد.

 .)and Gözmen, 2012بررسی میزان تاثیر متغیرها بر

هنگامی که یک مول از یونها منتقل میشود ،مقدار  Eبین

نتیجه آزمایش و همچنین بهینهسازی آنها توسط روش

 0تا  kJ/mol 1باشد این عدد نشاندهندة جذب فیزیکی
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شکل  -6تأثیر همزمان  pHو غلظت ابتدایی بر میزان جذب کروم توسط جاذب.
جدول  -6مقادیر بهینه پارامترهای مؤثر بر حذف کروم توسط نانو جاذب سنتز شده.
pH
3/7

غلظت ابتدایی ()mg/L
77

مقدار جاذب ()mg
27

زمان تماس ()min
35/7

ظرفیت جذب ()mg/g
90/07

جدول  -7پارامترهای مهم همدماهای جذب النگمویر و فرندلیچ ،ردلیچ-پیترسون و دابینین-راداشکویچ برای جذب
فلز کروم.
فرندلیچ

R2

n
2/2335
دابینین راداشکویچ

0/9510

النگمویر
2

)b (l/mg

Kf

R

59/00

0/9972

0/55
ردلیچ پترسون

)qm (mg/g
90/9095

R2

E

βDR

)qm (mg/g

R2

Β

KRP

0/9555

0/05

2/259

52/99

0/992

0/95

5/00

جدول  -8پارامتر های ترمودینامیکی فرایند جذب کروم توسط نانوجاذب سنتز شده.
ΔH°
)(kJ/mol

)ΔS° (J/K.mol

30/7099

0/5092

288K

)ΔG° (kJ/mol
300 K
298K

-0/05

-2/59

-5/53

318K
25/3-

R2

0 /9900

است ،در حالی که مقدار بین  1تا  kJ/mol 59نشان میدهد

نتایج پارامترهای ترمودینامیکی فرآیند جذب کروم توسط

E

نانوجاذب سنتز شده ارائه شده است .براساس نتایج مقادیر °

که فرآیند جذب شیمیایی رخ داده است .اگر < 59

 kJ/molباشد ،نشاندهندة این امر است که جذب نفوذی

 ΔGمنفی و  ΔSoو  ΔHoمثبت محاسبه شد.

بین ذرات غالب شده است .بنابراین ،نتایج بهدست آمده از
انرژی جذب آزاد برای جاذب سنتز شده تأیید میکند که

بحث و نتیجه گیری

مکانیسم جذب فیزیکی است.

در این مطالعه ،حذف کروم از محلولهای آبی با استفاده از

ترمودینامیک جذب :در فرایند جذب ،دما نقش مهم و

نانوکامپوزیت اکسید گرافن مغناطیسی پلیمر شده با گروه

ضروری ایفا میکند .پارامترهای ترمودینامیکی (ΔSo ،ΔGo

آمین بررسی شد .با توجه به طیف  FT-IRگروه عاملی آمین

و  )ΔHoبرای بهدست آوردن اطالعات در مورد تغییرات

به خوبی بر روی سطح جاذب قرار گرفته است که نتایج

انرژی مربوط به فرآیند جذب استفاده میشوند .در جدول 1

حاصل از آنالیز حرارتی نیز عامل دار شدن نانو کامپوزیت
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نخلستانی و همکاران ،سنتز نانوکامپوزیت اکسید گرافن مغناطیسی پلیمرشده با گروه آمین....

سنتز شده این گروه عاملی را تأیید میکنند .نتایج آنالیز

کروم در محلول میباشد .با افزایش غلظت کروم در محلول،

وزنسنجی حرارتی ( )TGAنشاندهندة پلیمرهشدن و

میزان جذب آن توسط جاذب افزایش پیدا میکند .بهطورکلی

عاملدار کردن سطح نانوجاذب سنتز شده با گروه -7آمینو

کروم میتواند به شکل ترکیبات متفاوتی از جمله ،H2CrO4

ایزو فتالیک اسید است .آنالیز تصاویر  SEMنشان داد که

 HCrO7 ،CrO42- ،HCrO4-و  Cr2O72-در محلول وجود

عاملدارکردن نانوجاذب باعث افزایش سطح جاذب شده

داشته باشد که به علّت وجود ظرفیت جذب باال برای این

است .همچنین با توجه به کاهش میزان قدرت مغناطیسی

ترکیبات و گروههای عاملی مؤثر برای جذب این فلز ،افزایش

نانوجاذب سنتز شده بعد از عاملدار شدن ،نانوجاذب در پایان

این ترکیبات در محلول افزایش کارایی جذب را نیز بههمراه

فرآیند جذب بهسرعت و بهراحتی توسط آهنربا از محلول

دارد (.)Sengupta et al., 1986; Hadi et al., 2015

جدا شدند ،که خاصیت مغناطیسی جاذب پس از عاملدار

مدل همدمای النگمویر با مقدار  0/99 ،R2انطباق بیشتری

شدن حفظ شده را نشان میدهد .در فرآیند بهینهسازی

با فرآیند جذب دارد و حداکثر ظرفیت جذب براساس این

پارامترهای مؤثر بر پاسخ آزمایش ،پارامترهای  ،pHمقدار

مدل  90/90میلیگرم بر گرم بهدست آمد .طبق مدل

جاذب ،غلظت اولیه و زمان تماس جاذب بررسی شدند.

النگمویر فرآیند جذب بهصورت تک الیه و برگشتپذیر

باالترین مقدار ظرفیت جذب توسط نانو جاذب سنتز شده

انجام میشود همچنین فرض میشود که بین مولکولهای

( 90/07میلیگرم بر گرم) در  ،3/7 pHمقدار جاذب 27

جذب شونده برخوردی صورت نمیگیرد .همچنین مقدار α

میلیگرم ،غلظت ابتدایی  77میلیگرم بر لیتر و زمان تماس

حاصل از هم دمای ردلیچ پترسون به مقدار یک نزدیکتر

 35/7دقیقه بهدست آمد pH .محلول از عوامل مهم تأثیرگذار

است که تأییدی بر این فرضیه میباشد .با بررسی مقدار

بر ظرفیت جذب برای فلز کروم است .با افزایش مقدار pH

( E )E=0.47<8و ( n )n=2.23˃1حاصل از مدل

 ،پاسخ آزمایش کاهش مییابدکه این کاهش مربوط به وجود

همدمای دابینین راداشکویچ نیز به این نتیجه میرسیم که

یونهای  HCrO4و  CrO4در محلولهای بازیتر میباشد.

فرآیند جذب بهصورت فیزیکی انجام شده است .در بررسی

این یونها بهعلّت قطر بیشتری که نسبت به سایر ترکیبات

ترمودینامیکی ،تغییرات آنتالپی و آنتروپی  ΔGoفرآیند جذب

کروم محلول در آب در محیطهای اسیدیتر دارند ،فرآیند

کروم توسط جاذب در دماهای مختلف منفی بودند ،و این

جذب دشوارتری روی سطح جاذب خواهند داشت .همچنین

بیانکنندة ماهیت خود به خودی فرآیند جذب برای این

اکثر ترکیبات کروم حاصل از انحالل در آب دارای بار منفی

جاذبها است .همچنین مقادیر  ΔGoبا افزایش دما کاهش

هستند ،که باعث میشود در محیطهای اسیدی که یونهای

مییابد ،که نشاندهندة جذب مؤثرتر در دمای باالتر میباشد.

 H+بیشتری وجود دارد ،جذب بیشتری داشته باشند

مقدار  ΔHoمثبت نشاندهندة ماهیت گرماگیری مکانیسم

درصورتی که در محیطهای بازی بین این یونها و

جذب است که با افزایش جذب یون کروم برای جاذب سنتز

آنیونهای  OH-رقابت شکل میگیرد و کارایی جذب کروم

شده با افزایش دما تأیید شد .مقدار  ΔSoجذب کروم نیز

روی جاذب سنتز شده کاهش پیدا میکند ( Baran et al.,

مثبت بود ،که بیانگر فرآیند جذب بهصورت خود به خودی و

.)2007; Sun et al., 2018

غیر تصادفی است.

عامل تأثیرگذار دیگر بر ظرفیت جذب ،غلظت ابتدایی فلز
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