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چکيده
در تحقیق حاضر ،ابتدا محلول کلوئیدی نانوذرات نقره از احیاء نمک نیترات نقره به روش احیاء شیمیایی سنتز شد .در این روش پلی وینیل الکل ()PVA
به عنوان عامل پایدارکننده و تری سدیم سیترات به عنوان عامل احیاءکننده مورد استفاده قرار گرفت .طیف سنجی جذب مرئی-فرابنفش ( )UV-Visو
تکنیک پراکندگی دینامیکی نور ( )DLSتشکیل نانوذرات نقره با اندازه متوسط  34نانومتر را تاًیید کردند .در مرحله بعدی پودر کف دریا خریداری شده،
چندین مرتبه با آب مقطر شستشو داده شد و پس از خشک کردن از الک عبور داده شد تا ذرات با اندازه یکنواخت حاصل شوند .ترکیب اجزاء سازنده پودر
آماده سازی شده با استفاده از طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس ( )XRFشناسایی شد .برای تهیه نانو بیوکامپوزیت مورد نظر ،مقدار مناسبی از محلول
کلوئیدی نانوذرات نقره سنتز شده با مقدار معینی از پودر کف دریا آماده سازی شده ،تحت امواج اولتراسونیک مخلوط شدند .بررسی تصاویر میکروسکوپ
الکترونی روبشی گسیل میدانی ( )FE-SEMبیانگر توزیع یکنواخت نانوذرات نقره در بستر پودر کف دریا بود.
واژگان کلیدی :نانوذرات نقره ،احیاء شیمیایی ،پودر کف دریا ،نانو بیوکامپوزیت

 -1مقدمه
امروزه استفاده از ذرات فلزی صفر ظرفیتی در پاکسازی آبها و خاکهای آلوده ،موضوع بسیاری از تحقیقات بوده و مقاالت منتشر
شده در این زمینه حاکی از آن است که این ذرات (بویژه در مقیاس نانو) توانائی فوقالعادهای دارند .در سالهای اخیر پیشرفتهای
چشمگیری در تبدیل آالیندههای آلی و معدنی به ترکیبات بیضرر با استفاده از فلزات صفر ظرفیتی نظیر آهن صورت پذیرفته
است [ .]1-5اساس کار برد این است که آالیندههای زیست محیطی میتوانند فلزات صفر ظرفیتی را اکسید نموده و خود احیاء
شوند .مشکل اصلی استفاده از ن1انوذرات فلزات صفر ظرفیتی این است که چنین ذراتی به دلیل واکنشپذیری بسیار باال به سرعت
اکسیده شده و یا کلوخهای میشوند که این امر منجر به کاهش مکانهای فعال میشود .راه حل این مشکل تهیه کامپوزیتهایی
است که قادر به تثبیت و نگهداری این نانوذرات میباشند .در نتیجه ،امروزه مطالعاتی در زمینه نگهداری و تثبیت این نانوذرات
بر روی مواد مختلفی مانند زئولیتها ،خاک رس ،کربن فعال صورت پذیرفته است [ .]6-8در سالهای اخیر نانوذرات نقره
کاربردهای زیادی در زمینههای مختلف پیدا کردهاند که از آن جمله میتوان به کاربرد این ذرات در حذف آالیندهها اشاره کرد
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[ .]9-10نانوذرات نقره با استفاده از روشهای مختلفی مانند احیاء شیمیایی ،الکتروشیمیایی ،فوتوکاتالیزوری و غیره تهیه شده-
اند[ .]11-16یکی از رایجترین روشها برای سنتز نانوذرات نقره ،احیاء شیمیایی محلول نمکهای نقره به وسیله عوامل احیاءکننده
مناسب میباشد که در فرآیند سنتز ،کاتیونهای نقره با استفاده از عامل احیاءکننده احیاء شده و بصورت ذرات نقره صفر ظرفیتی
حاصل میشوند .همانطور که قبالً اشاره شد ،مشکل اصلی استفاده از نانوذرات فلزات صفر ظرفیتی ،سرعت اکسیده شدن بسیار
باالی چنین ذراتی است که منجر به کاهش مکانهای فعال میشود و راه حل این مشکل ،تثبیت و نگهداری چنین ذراتی در بستر
کامپوزتها میباشد .به همین منظور در تحقیق حاضر در نظر است از پودر کف دریا به عنوان بستر کامپوزیت استفاده شود .کف
دریا ،غضروف پشت نرم تنی است که مخصوص آبهای شور است و هنگامی که این نرم تن میمیرد و بدنش توسط ماهیها خورده
میشود این غضروف توسط ماهیها قابل خوردن نبوده و چون سبک است به سطح آب دریا آمده و توسط امواج به سمت ساحل
کشیده میشود و توسط مردم محلی جمع آوری شده و پس از خشک شدن به قیمت ناچیزی جهت تغذیه پرندگان و یا سایر
مصارف نظیر پودر سفید کننده دندان به فروش میرسد [11و .]18در این تحقیق در نظر است ابتدا نانوذرات نقره به روش احیاء
شیمیائی سنتز شده و از آمیختن این نانوذرات با پودر کف دریا ،نانو بیوکامپوزیت نقره-پودر کف دریا تهیه شود.
 -2روش تجربی
 -5-2مواد شيميایي و دستگاهها
پودر کف دریا از فروشگاه عطاری خریداری شد .نیترات نقره ( ،)AgNO3پلی وینیل الکل ( )PVAو تری سدیم سیترات
( )Na3C6H5O7از شرکت مرک تهیه شد .در تمامی آزمایشات از آب دوبار تقطیر (دیونیزه) استفاده شد.
برای تهیه نانو بیوکامپوزیت نقره -پودر کف دریا از دستگاه اولتراسونیک  Elma T 460/H, 170 W, 35 kHzاستفاده شد .به
منظور شناسائی نانوذرات نقره سنتز شده از اسپکتروفوتومتر دو شعاعی مرئی فرابنفش ( Shimadzu UV-1700 )UV-Vis0و
دستگاه پراکندگی دینامیکی نور ( Nanosize ZS 3600 Malvern )DLS3استفاده شد .جهت ارزیابی عناصر و اجزاء سازنده
پودر کف دریا از طیفسنج فلورسانس اشعه ایکس ( Oxford ED 2000 )XRF4استفاده گردید .برای بررسی ریخت شناسی
(مورفولوژی) کامپوزیت تهیه شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (Tescan MIRA3FEG )FE-SEM5

استفاده شد.
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 -2-2روش سنتز نانوذرات نقره
ابتدا محلول کلوئیدی نانوذرات نقره از احیاء نمک نیترات نقره به روش احیاء شیمیایی سنتز شد .برای این منظور در ارلن مایر
کامالً تمیز  522میلیلیتری مقدار  005میلیلیتر آب دوبار تقطیر ریخته شد و بر روی آن  05میلیلیتر پلی وینیل الکل % 1
اضافه شد و مخلوط حاصل بر روی همزن مغناطیسی (با دور  )822 rpmمجهز به هیتر قرار داده شد و تا نزدیکی نقطه جوش
حرارات داده شد .قبل از جوشیدن محلول 522 ،میکرولیتر از نیترات نقره  42موالر اضافه شد و در حین جوشیدن  1میلیلیتر
از تریسدیم سیترات  % 15بصورت قطره قطره اضافه شد .ارلن حاوی محتویات فوق در درون مخلوط آب و یخ قرار داده شد تا
دمای آن به  1-8درجه سلسیوس کاهش یابد.
 -9-2روش آمادهسازي پودر کف دریا
پودر کف دریا خریداری شده ،چندین مرتبه با آب مقطر شستشو داده شد و پس از خشک کردن از الک عبور داده شد تا ذرات با
اندازه یکنواخت حاصل شوند.
 -4-2روش تهيه نانو بيوکامپوزیت نقره-پودر کف دریا
به منظور تهیه نانو بیوکامپوزیت نقره -پودر کف دریا ،ارلن محتوی  022میلیلیتر محلول کلوئیدی نانوذرات نقره سنتز شده به
مدت  5دقیقه تحت امواج اولتراسونیک (با فرکانس  45کیلو هرتز و قدرت ) % 122قرار داده شد ،سپس  02گرم از پودر کف
دریای آمادهسازی شده بر روی آن اضافه شد و مخلوط حاصل به مدت  12دقیقه تحت امواج اولتراسونیک قرار داده شد .نهایتاً
مخلوط تهیه شده با استفاده از قیف بوخنر صاف شد و پودر حاصل در داخل آون با دمای  62درجه سلسیوس به مدت  02ساعت
خشک شد.
 -3بحث و نتیجهگیری
در این بخش به ترتیب ،نتایج حاصل از ارزیابی کیفیت نانوذرات نقره سنتز شده ،پودر کف دریا آمادهسازی شده و نانو بیوکامپوزیت
نقره-پودر کف دریا تهیه شده ارائه شده است.
 -5-9شناسائي نانوذرات نقره سنتز شده
به منظور شناسائی نانوذرات نقره سنتز شده و نیز تعیین سایز و دامنه توزیع نانوذرات به ترتیب از طیف حاصل از طیفسنجی
جذب مرئی فرابنفش ( )UV-Visو نمودار بدست آمده از تکنیک پراکندگی دینامیکی نور ( )DLSبهره برده شد که نتایج در
شکلهای  1و 0شده است.
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شکل  .1طیف جذبی  UV-Visنانوذرات نقره سنتز شده

شکل  .2نمودار  DLSنانوذرات نقره سنتز شده

همانطور که از شکل  1مشاهده میشود حداکثر طول موج جذب محلول کلوئیدی نانوذرات نقره برابر  465نانومتر میباشد که
این مقدار از مشخصات جذبی نانوذرات نقره در ناحیه مرئی-فرابنفش بوده و در توافق با یافتههای دیگر پژوهشگران میباشد [.]19
با توجه به شکل  0نیز مالحظه میشود میانگین سایز ذرات نقره سنتز شده برابر  41/11نانومتر میباشد.
 -2-9شناسائي پودر کف دریا
جهت شناسائی عناصر و اجزاء سازنده پودر کف دریا از تکنیک طیفسنجی فلورسانس اشعه ایکس ( )XRFاستفاده شد که نتایج
حاصل در جدول  1آورده شده است.
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جدول  .1نتایج آنالیز  XRFپودر کف دریا
ترکیب شیمیایی

درصد وزنی ()%

CaO

90/54

Na2O

1/18

SO3

1/14

MgO

1/41

Cl

2/19

SrO

2/60

SiO2

2/44

Fe2O3

2/41

K2O

2/14

با توجه به نتایج مندرج در جدول  1مالحظه میشود که قسمت اعظم پودر از اکسید کلسیم تشکیل شده است.
 -9-9شناسائي نانو بيوکامپوزیت نقره-پودر کف دریا
به منظور ارزیابی ریخت شناسی (مورفولوژی) کامپوزیت تهیه شده و نیز بدست آوردن نقشه نقطه به نقطه ()Dot mapping
آن ،از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ( )FE-SEMاستفاده شد که تصاویر حاصل در شکلهای 1و 4نشان داده
شده است.

شکل  .4تصویر  FE-SEMنانو بیوکامپوزیت نقره-پودر کف دریا
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شکل  Dot mapping .3نانو بیوکامپوزیت نقره-پودر کف دریا

با توجه به تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی و نقشه نقطه به نقطه نانو بیوکامپوزیت تهیه شده (شکلهای 1و)4
مالحظه میشود که توزیع نانوذرات نقره در بستر پودر کف دریا بصورت کامالً یکنواخت میباشد که حاکی از موفقیت در تثبیت
و نگهدای نانوذرات نقره در بستر کامپوزت میباشد که این امر میتواند در کاربرد نانوذرات نقره در زمینههای رفع آلودگی ترکیبات
آلی نقش بسزائی ایفا کند.
 -4نتیجهگیری
طیف جذبی  UV-Visو نمودار  DLSمؤید سنتز نانوذرات نقره با قطر متوسط  41/11نانومتر میباشد .شناسائی ترکیب شیمیایی
پودر کف دریا با تکنینک  XRFنشان داد که بخش اعظم آن از اکسید کلسیم تشکیل شده است .تصاویر حاصل از  FE-SEMو
 Dot mappingحاکی از آن است که توزیع ذرات نقره در بستر پودر کف دریا بصورت یکنواخت صورت پذیرفته است.
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