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سنتز نانوفایبرهای اصالح شده با نانوجاذبهای هیبریدی به روش الکتروریسی جهت
حذف رنگ زرد مستقیم  12از محیطهای آبی
سعید مسعودنیا ،محمد حبیبی جویباری* ،رامین ظفرمهرابیان ،مهدی عبادی ،فریبرز کاوه
گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،گرگان ،ایران
تاريخ دريافت98/03/10 :

تاريخ تصحيح98/06/30:

تاريخ پذيرش98/07/01 :

چکيده
هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه قابلیت استفاده از نانوالیافهای کیتوسان اصالح شده با مزوپروس سیلیسی عاملدار شده به روش الکتروریسی برای
حذف رنگ زرد مستقیم از محلولهای آبی است .روش الکتروریسی یك روش نوین برای تهیه نانوالیاف می باشد .نانوالیافهای تهیه شده با استفاده از
دستگاه های  TEM ،Fe-SEM ،XRD ،FT-IRو تست کشش مورد پایش و شناسایی قرار گرفت .سپس تاثیر پارامترهای عملیاتی مختلف با
هدف به دست آوردن شرایط مطلوب برای انجام فرآیند جذب از جمله نوع و مقدار نانوجاذب ،pH ،غلظت اولیه رنگ و زمان تماس مورد بررسی قرار
گرفت و در نهایت یافتن ایزوترم های مناسب جذب رنگ زرد مستقیم انجام شد .شرایط مطلوب برای حذف توسط نانوالیافهای کیتوسان مزوپروسهای
سیلیسی با جاذب  SBA-15-NH2در 40دقیقه تماس ،pH=2 ،مقدار جاذب  0.05گرم با غلظت اولیه  20میلیگرم بر لیتر به دست آمد .همچنین
نتایج نشان داد حذف رنگ زرد مستقیم از مدل ایزوترم النگمویر و فرندلیچ تبعیت میکند .نتایج این پژوهش نشان داد که نانوالیافهایCTS/SBA-

 15-NH2به طور موثری رنگ زرد مستقیم را جذب مینماید و دارای پتانسیل خوبی برای تصفیه پسابهای آلوده به رنگزاها میباشد.
کلمات کلیدی :نانوفایبرهای اصالح شده ،مزوپروسهای عاملدار شده ،الکتروریسی ،رنگ ،حذف.

-1مقدمه
محیطزیست با طیف وسیعی از آلودگیهای شیمیایی که در هوا ،آب ،خاک و رسوبات وجود دارد ،تهدید میشود .امروزه
فاضالب صنایع حجم بسیاری از آالیندههای آلی و غیر آلی را تولید میکنند ] .[1رنگها طیف مهمی از آلودگیها هستند که
در بسیاری از صنایع مانند نساجی ،کاغذ ،چاپ ،مواد غذایی ،لوازم آرایشی و ....استفاده میشوند .اکثر رنگهای صنعتی دارای
خواص نامطلوب مانند سمیت و جهشزایی هستند ] [2که متاسفانه اکثر آنها پایدار و مقاوم در برابر تجزیه فوتونی ،تجزیه
زیستی و اکسید کننده هستند ] .[3آلودگی ناشی از فاضالب صنعتی برای بسیاری از کشورها مشکلی رایج است ].[4

*.نویسنده مسئوول :استادیار دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
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حذف رنگ از آب بسیار حائز اهمیت میباشد ،زیرا کیفیت آب به شدت تحت تاثیر رنگدانهها است .حضور غلظتهای بسیار
پائینی از رنگ (کمتر از  1میلیگرم در لیتر) در آب قابل رویت میباشد .عالوه بر این ،بسیاری از رنگها باعث مشکالت
بهداشتی مانند درماتیت آلرژیک ،سوزش پوست ،سرطان و جهش در انسان میشود ].[5
از آنجاییکه رنگها ،ترکیبات آلی آروماتیکی هستند که نور را در ناحیه مرئی جذب میکنند و یکی از بحرانیترین آالیندهها
برای اکوسیستمهای طبیعی به شمار میروند ،بنابراین تصفیه پسابهای رنگی قبل از تخلیه آنها به محیطزیست کامال ضروری
است ] .[6طیف گستردهای از روشها از جمله جذب ] ،[7اکسیداسیون شیمیایی ] ،[8اکسیداسیون الکتروشیمیایی ] [9و
اکسایش فوتوکاتالیتی ] [10برای حذف رنگ از پساب و فاضالب استفاده میشود .جذب فیزیکی روشی موثرتر برای حذف رنگ
از پسابهای خروجی است ،این روش به علت مزیتهایی همچون اثریخشی و کارایی باال ،بهرهبرداری و کاربرد آسان ،قابلیت
دسترسی آسان به میزان وسیعی از جاذبها و عدم تولید لجن ،بسیار مورد توجه قرار گرفت].[11
کربن فعال جاذبی است که به طور گسترده در جذب سطحی استفاده میشود .با این حال ،کربن فعال از سینتیک جذب آهسته
و ظرفیت جذب پایین ،به علت دارا بودن مولکولهای بزرگ در ساختار مزوپروس خود برخوردار است ].[12جاذب ایدهآل باید
ساختاری با منافذ پایدار با توزیع یکنواخت و همچنین سطح تماس

باال داشته باشد .نانوذرات مزوپروس سیلیکا نظیر MCM-41

] [13و  [14] SBA-15و کربنهای مزوپور ] ،[15با سطح بسیار باال ،منافذ بسیار ریز ،توزیع اندازه یکنواخت دارای پتانسیل
باالیی برای کاربرد در بسیاری از زمینهها مانند کاتالیزورها ] [16پیش کنترل فلزات ] ،[17دارورسانی] ،[18الکترودهای کربنی
اصالح شده ] [19و حذف رنگ ] [20هستند .در سال  Zhao ،1998و همکارانش ] [15در دانشگاه کالیفرنیا و منطقه سانتا
باربارا ( )Santa Barbaraنوع جدیدی از مواد نانوپروس را که ساختاری شش وجهی با اندازه حفرههای بزرگتر از  6نانومتر دارد
را با نام سانتا باربارای بیشکل یا  SBA-15معرفی کردند]  SBA-15 .[15یکی از محبوبترین مزوپروسهای سیلیکاتی است
زیرا دارای ویژگیهای منحصر به فرد بسیاری از قبیل سطح تماس باال ،تخلخل باال ،اندازه منافذ قابل کنترل و ریز ،توزیع مرتب
و یکنواخت میباشد .عالوه بر این SBA-15 ،دارای اندازه  5-30نانومتر است که اجازه دسترسی نامحدود به سطح داخلی مواد
که منجر به سینتیک سریع فرآیندهای فیزیکی و یا شیمیایی میشود ،را میدهد ] .[21به تازگی ،طراحی جاذبهایی مبتنی بر
ساختار مزو برای حذف رنگ از محلولهای آبی ،موضوعی است که به شدت مورد بررسی قرار گرفته است ] .[22برای
فرآیندهای جذب ،انواع گروههای عاملی روی سطح کانالهای مزوپروس ،پراکنده یا متصل میشود و جاذبهای متنوع و
کاربردی را ایجاد مینماید] .[23ترکیبات نانوساختار میتوانند کاراییهای مختلفی را بر حسب اندازه حفرات و همچنین
مورفولوژی از خود نشان دهند از این رو تالشهای زیادی در جهت اصالح ساختار و اندازه حفرات انجام شد].[24
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در سالهای اخیر نانوالیافها توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کردند ،این مواد به خاطر دارا بودن ابعاد نانومتری
نسبت به مقیاس معمولی تاثیر و بهبود قابل توجهی بر ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی میبخشند .نانوالیافها به
عنوان الیافی که قطر آنها در محدوده  1-100نانومتر و نسبت طول به قطر آنها بزرگتر از  50است ،شناخته میشود .علت
پژوهشهای اخیر دانشمندان در این زمینه به این دلیل می باشد که ساختار نانو الیاف هنگامی که قطر نانوالیاف پلیمری از
مقیاس میکرومتر به زیر میکرون یا نانومتر کاهش می یابد ،خواص جالبی از قبیل سطح مخصوص بسیار بزرگ ،انعطافپذیری و
کارایی مکانیکی بسیار باال در مقایسه با بسیاری از مواد شناخته شده را دارد .[25،26].برای سنتز و تولید نانوالیافها تاکنون
روشهای گوناگونی معرفی شده ،که از میان آنها روش الکتروریسی موفقترین روش برای تولید نانوساختارهای الیافی میباشد.
الکتروریسی یک روش ساده برای تولید الیاف نازک از مواد مختلف پلیمری است که تحت تاثیر یک میدان الکترواستاتیک قرار
میگیرد] [27قطر نانوالیاف تولید شده به روش الکتروریسی میتواند به راحتی در محدوده کمتر از  10نانومتر کنترل شود که
هنوز هم این محدوده یک چالش بزرگ برای سایر روشها است .امروزه زمینههای کاربردی بسیار زیادی برای این نانوالیافها
شناخته شده که از جمله آنها میتوان به ذخیرهسازی هیدروژن ،پیل سوختی ،مهندسی محیطزیست ،بیوتکنولوژی،
بیوپزشکی (مهندسی بافت ،رهایش دارو ،باند زخم و )...صنایع دفاعی (لباسهای ضدگلوله ،انواع حسگرها) ،نانوکامپوزیتها،
کاتالیستها ،الکترونیک ،فتونیک و فیلتراسیون اشاره نمود] .[28،30
رنگ زرد مستقیم (( )Direct Yellow 12شکل  ،) 1به عنوان رنگ آنیونی که متعلق به دسته آزو است به طور گستردهای در
فرآیندهای مختلف مانند رنگ آمیزی ابریشم ،پشم ،چرم ،پنبه ،چاپ نساجی ،چاپ کاغذ و داروهای دامپزشکی به دلیل ثبات در
محلولهای اسیدی و قلیایی مورد استفاده قرار میگیرد .رنگهای آزو دارای گروههای فعال قابل اتصال به انواع گروههای
واکنشپذیر از طریق پیوندهای کوواالنسی را دارا میباشند .برخی از عوارض جانبی مضر استفاده از رنگ زرد مستقیم  12مانند
آسیبهای چشم در انسان و حیوانات گزارش شد .[31].بررسیها نشان داد که فاضالبهای حاوی این گروه رنگی (رنگهایی با
ساختار آزو) برای محیطزیست بسیار سمی و خطرناک میباشند ،از اینرو حذف این نوع ترکیبات آالینده ،بسیار حائز اهمیت
است ].[32
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با توجه به این واقعیت که آبهای آلوده به آالیندههای رنگی میتواند عواقب مخرب در سالمت انسان و اکوسیستم داشته باشد،
مطالعات متعددی برای حذف این نوع آالیندههای خطرناک صورت گرفت .در سال  ،2009مطالعات سینتیکی برای تخریب
فتوکاتالیتی رنگ زرد مستقیم  12در حضور کاتالیزور  ZnOتوسط  A. Nageswara Raoو همکارانش انجام شد .در این پروژه
تخریب فتوکاتالیستی رنگ زرد مستقیم  12با استفاده از یک فرآیند دستهای با استفاده از  ZnOبه عنوان کاتالیزور و تابش نور
 UVمورد مطالعه قرار گرفت] .[33در سال  ،2013حذف رنگ زرد مستقیم  12با استفاده از نانولولههای اکسید کادمیوم
بارگذاری شده بر روی کربن فعال توسط مهراورنگ قائدی و همکارانش مورد مطالعه قرار گرفت .در این تحقیق ،نانولولههای
اکسید کادمیوم که بر روی کربن فعال بارگزاری شده بود ،به روش ساده و با تکنیکهای مختلفی مانند

 SEM ،XRDوUV-

 Visشناسایی شد .این جاذب جدید برای حذف رنگ زرد مستقیم  12از فاضالب استفاده شد] .[34در سال  ،2017حذف رنگ
زرد مستقیم  12از محلول های آبی توسط جذب بر روی جلبک اسپرینولین به عنوان یک جاذب با کارایی باال و سازگار با
محیط زیست توسط مجتبی هدایتی مرزبالی و همکارانش مورد مطالعه قرار گرفت ] .[1در سال  ،2019حذف رنگ زرد
مستقیم  12از آب با استفاده از نانوذرات مغناطیسی  CTABپوشش داده شده توسط  Alex Fabiano Cortez Camposو
همکارانش بررسی شد .این مطالعه به منظور استفاده از نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با ) (MnFe2O4 Fe2O3 CTABبه
عنوان جاذب حذف رنگ زرد مستقیم  12از آب بود] .[35درسال  ،2018سنتز سبز نانوساختار  Dy2Ce2O7با کمک عصاره
برگ زیتون توسط سحر زینتلو عجب شیر انجام شد که در این پژوهش عملکرد فوتوکاتالیزوری این نانوساختار در تخریب
رنگهای آزو در محیط آبی بررسی شد .مقدار تخریب آالینده مورد بررسی در این تحقیق با کمک این نانوساختار در مدت 30
دقیقه  %98/5بدست آمد ] .[32در سال  ،1397نانوکامپوزیت مغناطیسی کیتوسان-گرافن اکساید-منگنز فریت به عنوان یک
جاذب زیستی مغناطیسی توسط زهرا مالیی و همکارانش س نتز و کاربرد آن برای حذف رنگ نفتول بلو بلک بررسی شد.
کامپوزیت حاصل ،ظرفیت جذب خوبی برای خارج کردن نفتول بلوبلک به عنوان مدلی برای رنگهای اسیدی ،از آب نشان داد
] .[36در سال  ،1398به منظور حذف رنگ راکتیو زرد از محلولهای آبی ،نانوکامپوزیت مزوپور مغناطیسی سیلیکاتی کیت6-
عامل دار شده با گروه آمین توسط شهاب شریعتی و همکارانش سنتز شد .نتایج این بررسی نشان داد که جاذب فوق میتواند به
عنوان جاذبی مناسب برای حذف رنگ راکتیو زرد مورد استفاده قرار گیرد ] .[37در بیشتر پژوهشهای انجام شده ،جاذبهای
پیشنهاد شده نه تنها هزینه تولید باال بلکه از ظرفیت جذب نسبتا کم نیز برخوردار بودند.
هدف از این مطالعه بررسی روشی به صرفه و اقتصادی برای حذف رنگ زرد مستقیم از محیط آبی توسط جذب سطحی با
نانوالیاف  CST/SBA-15به عنوان جاذبی جدید و با ظرفیت باال است ] .[38در این پژوهش حذف رنگ زرد مستقیم  12از
محلول آبی از طریق نانوالیافهای اصالح شده با نانوجاذبهای هیبریدی به روش الکتروریسی مورد بررسی قرار گرفت .در این
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پژوهش عملکرد جذب رنگ مورد نظر بر روی جاذبهای سنتز شده با بررسی پارامترهای تجربی مانند :نوع و مقدار جاذب،pH ،
غلظت اولیه ،زمان تماس و همچنین برای درک کامل و بهتر روند جذب ،مطالعات ایزوترمی صورت گرفت .قابل ذکر است،
استفاده از نانوالیافهای اصالح شده با نانوجاذب های هیبریدیبه روش الکتروریسی برای حذف رنگ زرد مستقیم  12جنبه
نوآوری و جدید بودن این پروژه میباشد.
-2بخش تجربی
-1-2مواد شيميايي و معرفهاي مورد استفاده
در این پژوهش ،کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده دارای درجه آزمایشگاهی بوده که از شرکت مرک آلمان و سیگما آلدریچ
آمریکا خریداری شدند .رنگ زرد مستقیم  12از شرکت هفت رنگ (ایران) خریداری شد .غلظتهای مختلف از این رنگ از
مقادیر محلول  1000میلیگرم بر لیتر تهیه و سپس محلولهایی با غلظت  20میلیگرم بر لیتر از رنگ مورد نظر تهیه شد.
-2-2دستگاههاي مورد استفاده
به منظور شناسایی گروه های عاملی قرار گرفته بر روی سطح مزوپور سیلیسی  ،SBA-15از دستگاه طیف سنج مادون قرمز
تبدیل فوریه مدل  VERTEX 70از کمپانی بروکر ( ) Brukerآلمان استفاده شد .شکل ظاهری و مورفولوژی سطح نانوالیاف با
استفاده از میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی  FE-SEMبا مدل  MIRA3TESCAN-XMUمشخص شد .برای مشاهده
ساختار هگزاگونالی نیز از تصویر  TEMدستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری  Technai G5مدل  Leo1455VPتحت ولتاژ
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 kVاستفاده شد .برای تهیه طیف های  XRDاز دستگاه  Philips X,pertبا منبع تابش  Cu-Kαاستفاده گردید و طیفگیری بر
حسب )) 2θ (2-Theta(degreeانجام گرفته است .آزمون تست کشش به منظور تعیین مقاومت کششی نانوالیاف توسط دستگاه
کشش به مدل  Tinif-olsen H 10 KTساخت کشور انگلستان و به کمک نرم افزار  Q-Matانجام شد .برای تعیین غلظت
باقیمانده رنگ در هر لحظه از اسپکتروفتومتری  UV-Visibleمدل  DR500شرکت  HACHامریکا استفاده شد.
-3-2سنتز نانوجاذبهاي SBA-15
-2-3-1سنتز نانوجاذب  SBA-15ساده

آمادهسازی نانوجاذب  SBA-15مشابه روش گزارش شده توسط  Zhaoو همکارانش بود ]  . [15به منظور سنتز  ،SBA-15ابتدا
 2گرم سورفکتانت  P-123در  62/5گرم هیدروکلریک اسید  1/9موالر تحت دمای  45درجه سانتی گراد به کمک همزن
مغناطیسی به مدت  45دقیقه حل شد .پس از مدت زمان گفته شده زمانی که مخلوط کامال یک دست شد 3/84 ،گرم تترا
اتیل ارتو سیالن ( )TEOSبه آهستگی به مخلوط واکنش اضافه شد و به مدت  20ساعت تحت دمای  45درجه سانتی گراد
توسط هم زن مغناطیسی هم زده شد .سپس با افزایش دما تا  100درجه سانتیگراد مخلوط واکنش در شرایط سکون قرار
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گرفت تا منبع سیلیسی بتواند روی قالب شش وجهی ایجاد شده توسط سورفکتانت قرار بگیرد .پس از گذشت  24ساعت ماده
جامد سفید رنگ حاصل شد که به منظور خروج قالب سورفکتانتی  50میلی لیتر اتانول به رسوب مورد نظر اضافه شد و مخلوط
واکنش به مدت  24ساعت در دمای  78درجه سانتی گراد تحت شرایط رفالکس قرار گرفت .پس از گذشت  24ساعت مخلوط
واکنش صاف و با مقدار کمی آب مقطر شست و شو داده شد .رسوب حاصل به مدت  20دقیقه در داخل آون با درجه حرارت
 50-45درجه سانتی گراد قرار داده شد تا پودری نرم و سفید رنگ حاصل شد.
-2-3-2سنتز نانوجاذب  SBA-15عاملدار شده آميني

نانوجاذب  SBA-15آمینی بر اساس روش توصیف شده در مقاالت تهیه شد] .[39برای این منظور  2گرم  P-123در  62/5گرم
 1/9 HClموالر حل شد .سپس به محلول واکنش تا  45درجه سانتیگراد گرما داده شد و  3/84گرم  TEOSقطره قطره به آن
اضافه شد .مخلوط واکنش به مدت  45دقیقه توسط همزن مغناطیسی هم زده شد و سپس مقدار  1/0181گرم ( APTESبه
منظور ایجاد گروه  )–NH2به آن اضافه شد .مخلوط واکنش به مدت  24ساعت در دمای  40درجه سانتیگراد هم زده شد
سپس با افزایش دما تا  100درجه سانتیگراد مخلوط واکنش در حالت سکون قرار گرفت P-123 .توسط اتانول تحت شرایط
رفالکس به مدت  24ساعت خارج شد .محصول جامد با کاغذ صافی جدا شد و چندین بار با آب مقطر شستوشو داده شد .این
ماده با عنوان  SBA-15-NH2نامگذاری شد.
-3-3-2سنتز نانوجاذب  SBA-15عاملدار شده گوگردي

بدین منظور 2 ،گرم  P-123در  62/5گرم  1/9 HClموالر در دم ای اتاق حل شد .بعد از آنکه به محلول واکنش تا  40درجه
سانتیگراد گرما داده شد 3/84 ،گرم  TEOSقطره قطره به آن اضافه شد .سپس مخلوط حاصل به مدت  45دقیقه هم زده شد
و مقدار  0.131گرم ( MPTESبه منظور ایجاد گروه  )–SHبه آن اضافه شد .مخلوط واکنش به مدت  24ساعت در دمای 40
درجه سانتیگراد هم زده شد .سپس با افزایش دما تا  100درجه سانتی گراد مخلوط واکنش در شرایط سکون قرار گرفت.

P-

 123توسط اتانول تحت شرایط رفالکس به مدت  24ساعت خارج شد .محصول جامد با کاغذ صافی جدا شد و چندین بار با آب
مقطر شستوشو داده شد .این ماده با عنوان  SBA-15-SHنامگذاری شد.
-4-3-2سنتز نانوجاذب  SBA-15عاملدار شده سولفونيلي

بدین منظور ابتدا  4گرم سورفکتانت  P-123در  97/58گرم آب به مدت  2ساعت به کمک همزن مغناطیسی تحت دمای 45
درجه سانتی گراد حل شد ،سپس  1/97گرم هیدروکلریک اسید %37به آن اضافه و به مدت  45دقیقه هم زده شد .پس
ازگذشت مدت زمان مذکور هنگامیکه که مخلوط کامال یک دست شد 7/69 ،گرم تترا اتیل ارتو سیالن ( )TEOSبه آهستگی
به مخلوط واکنش اضافه گردید و به مدت  2ساعت تحت دمای  45درجه سانتی گراد توسط هم زن مغناطیسی هم زده شد.
سپس  0/81گرم -3مرکاپتوپروپیل تری متوکسی سیالن به همراه 8/37گرم هیدروژن پراکسید به مخلوط واکنش اضافه شد و
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به مدت  24ساعت تحت دمای  45درجه سانتی گراد توسط همزن مغناطیسی هم زده شد .سپس با افزایش دما تا  100درجه
سانتی گراد مخلوط واکنش در شرایط سکون قرار گرفت تا منبع سیلیسی بتواند روی قالب شش وجهی ایجاد شده توسط
سورفکتانت قرار بگیرد .پس از گذشت  24ساعت ماده جامد سفید رنگ حاصل شد که به منظور خروج قالب سورفکتانتی 50
میلی لیتر اتانول به رسوب مورد نظر اضافه شد و مخلوط واکنش به مدت  24ساعت در دمای  78درجه سانتی گراد تحت
شرایط رفالکس قرار گرفت .پس از گذشت  24ساعت مخلوط واکش صاف و با مقدار کمی آب مقطر شست و شو داده شد.
رسوب حاصل به مدت  20دقیقه در داخل آون با درجه حرارت  45-50درجه سانتیگراد قرار داده شد تا پودری نرم و سفید
رنگ حاصل شد ].[40
-5-3-2سنتز نانوجاذب  SBA-15عاملدار شده کربوکسيليک اسيدي

نخست  1گرم از  SBA-15آمین دار شده در  25میلی لیتر دی متیل فرمامید خشک ( )DMFریخته شد .سپس  0/2گرم
سوکسینیک انیدرید به همراه  0/02گرم -N،Nدی سایکلو هگزیل کاربامید ( )DCCدرون ظرف حاوی  25میلی لیتر

DMF

ریخته شد .محلول حاوی  SBA-15را قطره قطره به درون محلول حاوی سوکسینیک انیدرید که به شدت هم زده میشد،
افزوده و سپس محلول به مدت  24ساعت هم زده شد .نمونه به دست آمده با  DMFو اتانول شست و شو داده شد و در اتانول
سوکسله خشک شد ].[41
-4-2آماده سازي محلولها به منظور الکتروريسي
-1-4-2تهيه محلول  %0/5جرمي نانوجاذبهاي SBA-15

بدین منظور مقدار  0/2گرم از نانوجاذبهای ( SBA-15ساده و عامل دار شده) سنتز شده (به طور جداگانه) به 39/8گرم آب
دیونیزه اضافه و به مدت  10دقیقه توسط دستگاه التراسونیک هم زده شد تا محلول کامال یکنواخت تشکیل شد.
-2-4-2تهيه محلول  %3جرمي کيتوسان

مقدار 3گرم پودر کیتوسان به  97گرم استیک اسید اضافه و پس از  2دقیقه هم زدن با همزن شیشه ای ،مخلوط به مدت 15
دقیقه توسط دستگاه التراسونیک هم زده شد تا مخلوط کامال یکنواخت بدست آمد.
-3-4-2تهيه نانوالياف کامپوزيتي ( CTS/SBA-15ساده و عاملدار شده)

به منظور تهیه نانوالیاف ،مقدار  16میلیلیتر از محلول ( SBA-15ساده و عامل دار شده) و  64میلیلیتر محلول کیتوسان با
یکدیگر مخلوط و پس از  2دقیقه هم زدن با همزن شیشه ای ،به مدت  20دقیقه توسط دستگاه التراسونیک هم زده شد تا
محلول ژلهای یکنواخت بدست آمد .محلول حاصل جهت سنتز نانوالیاف به دستگاه الکتروریسی منتقل شد .پس از مدت زمان
 18ساعت نانوکامپوزیتهای موردنظر به شکل فیلمهای نازک متخلخل از دستگاه خارج شدند.
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-5-2شرايط دستگاه الکتروريسي
نانوالیاف سنتز شده توسط محلول ( SBA-15ساده و عامل دار شده) با استفاده از یک دستگاه الکتروریسی سنتز شد .ساختار و
روش کار این دستگاه بر اساس تنظیم طرح ریزی افقی از محلول پلیمری است که در آن این ماده به یک سرنگ با استفاده از
یک پمپ که در خارج از کابین الکتروریسی واقع شده ،تغذیه می شود .فرآیند الکتروریسی بین نوک سوزن انجام می شود که
به خروجی مثبت یک منبع ولتاژ باال متصل است و یک ورق مس با یک فویل آلومینیومی یا یک ورق تفلون با گرافیت پوشیده
شده است .تمام مراحل تحت شرایط مشابه با استفاده از الکتروریسنده با نگه داشتن فاصله بین نوک سوزن و جمع کننده در
 20سانتیمتر و میزان خوراک در  0/212میلیلیتر ساعت در ساعت و تغییر ولتاژ اعمال شده ( 13 ،11/5و  14/5کیلو ولت) بود
].[42

شکل  -2نمونهای از دستگاه الکتروریسی

-6-2آزمايش جذب سطحي
آزمایش جذب سطحی با نانوالیافهای ( SBA-15ساده و عامل دار شده)به روش ناپیوسته انجام گرفت .تغییرات غلظت رنگ
زرد مستقیم در مدت زمان آزمایش نسبت به پارامترهای مختلف نظیر نوع و مقدار نانوجاذب ،pH ،غلظت اولیه و زمان تماس
مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت .به منظور مقایسه بهتر تاثیر عوامل مورد بررسی ،عوامل دیگر در شرایط پایه ،ثابت نگه داشته
شدند .همه آزمایشها در ارلن  250میلیلیتری حاوی  50میلیلیتر از محلول رنگ با غلظت  20میلیگرم بر لیتر با مقدار
معینی نانوجاذب بر روی همزن مغناطیسی با سرعت  100دور در دقیقه انجام شد که در فواصل زمانی معین ( 5دقیقه) نمونه-
برداری از محلول انجام می گرفت .برای صاف کردن محلول نانوجاذب از میکروفیلتر عبور داده شد و با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر  UV-Visمقدار جذب محلول صاف شده ،تعیین شد .برای تعیین درصد غلظت رنگ حذف شده از معادله 1
استفاده شد.
() 1
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که در این معادله  A0و  Atبه ترتیب جذب در لحظات صفر و  tاست .همچنین مقدار رنگ جذب شده ( )qtبر روی سطح جاذب
بر حسب میلیگرم جذب شونده بر گرم جاذب در لحظات مختلف از معادله  2محاسبه شد.
() 2
که در آن  C0غلظت رنگ در لحظه صفر Ct ،غلظت رنگ در لحظه  m ،tجرم جاذب و  Vحجم محلول است.
-3نتایج و بحث:
-3-1نتايج FT-IR

نتایج ارتعاشات  FT-IRبرای نانوجاذبهای ( CTS/SBA-15ساده و عامل دار شده) در شکل  3و همچنین جدول  1نشان داده
شده است .در تمام نمونهها پیک مشاهده شده در  811 cm-1و  1068 cm-1به ترتیب مربوط به ارتعاشات کششی متقارن و
نامتقارن پیوند  Si-O-Siدر شبکه بهم پیوسته فشرده سیلیکاتی است .پیک تیز در ناحیه  3745 cm-1مربوط به گروههای
سیالنولی  Si-OHاست .پیوند جذب شده در  1570 cm-1مربوط به ارتعاشات خمشی گروه آمین ،پیک مشاهده شده در حدود
 2570 cm-1مربوط به حالت ارتعاشی گروه  S-Hو پیکهای ظاهر شده در گستره  1600-1800 cm-1مربوط به ارتعاشات
خمشی پیوندهای  C=Oمیباشد .ارتعاشات کششی  OHباالی  3000 cm-1ظاهر شد .با توجه به نتایج به دست آمده از آنالیز
 FT-IRمیتوان اظهار نمود گروه های عاملی آلی مورد نظر با موفقیت روی سطح نانو حفرات مزوپور سیلیسی قرار گرفتند.

شکل  -3مقایسه FT-IRهای  SBA-15-SO3H ،SBA-15-SH ،SBA-15-NH2 ،SBA-15و SBA-15-COOH
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جدول  .1جدول ارتعاشات  FT-IRگروههای عاملی موجود برای نانوجاذبهای  CTS/SBA-15ساده و عاملدار شده
پیوند

فرکانس )(cm-1

Si-O-Si
Si-O-Si
N-H
C=O
S-H
O-H
Si-OH

811
1068
1570
1800-1600
2570
>3000
3745

-3-2نتايج FE-SEM

تصویر  FE-SEMنانوالیافهای سنتز شده در بزرگنماییهایی با اندازههای متفاوت در شکل  4نشان داده شده است .یک ساختار
منظم و مرتب با اندازه نسبتا یکنواخت در تصاویر  FE-SEMمشاهده میشود .تصاویر  FE-SEMهمچنین نشان میدهد
نانوکامپوزیت  SBA-15یک ساختار شش ضلعی با اندازه نسبتا یکنواخت است که عالوه بر این آگلومرههای پلیمریزاسیون شده
نیز نشاندهنده تقارن شش ضلعی در ساختار مزوپور سیلیکات است] .[43از نظر ریخت شناسی و مورفولوژی ،نمونه از تعداد
زیادی واحدهای خوشهای (طنابی) شکل با اندازههای نسبتا یکسان و تجمعات ریسمانی شکل زیادی تشکیل شده است که از
نظر شکل ظاهری کامال مطابق با نتایج مطالعات معتبر پیشین است] .[44تغییر کوچک در زوایای پراش در این مطالعه نسبت
به پژوهشهای قبلی ممکن است به تفاوت تکنیکهای سنتز و درجه حرارت کلسینه کردن مربوط باشد].[45
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)(b

)(a

)(d

)(c

شکل  -4تصویر  FE-SEMمربوط به CTS/SBA-15 :d ،SBA-15 :c،b،a

-3-3نتايج TEM

تجزیه و تحلیل مورفولوژی سنتز نانوالیافهای  CTS/SBA-15توسط  TEMدر شکل  5نشان داده شده است .همانطور که
مشاهده میشود ،در تصاویر  TEMکانالهای تو خالی استوانهای و آرایش شش ضلعی بسیار منظم با یکنواختی باال و اندازه
حفرات که به صورت دیوارههای لولهای شکل و موازی است را میتوان به وضوح مشاهده نمود که از ویژگیهای مشترک برای
ترکیبات  SBA-15به حساب میآید .همچنین ساختار ترکیبات سنتز شده به صورت شش وجهی النه زنبوری قابل مشاهده
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است .نتایج  TEMتایید کرد که اصالح ،داخل منافذ رخ داده و پس از تشکیل نانوکامپوزیتها تغییر شکل ساختاری در ساختار
 SBA-15مشاهده نشده است].[46،47
)(b

)(d

)(a

)(c

شکل  -5تصویر  TEMمربوط به CTS/SBA-15-NH2 :d،c ،CTS :b ،SBA-15 :a

-3-4نتايج XRD

شکل  6نشان دهنده الگوی  XRDترکیبات سنتز شده میباشد .الگوی  XRDبرای  SBA-15دارای چهار پیک قابل مالحظه
میباشد .پیکها میتوانند به صورت ( )200( ،)110( ،)100و ( )210نمایه شوند و با تقارن شش ضلعی مرتبط

باشند][48

الگوی  XRDنشان میدهد که  SBA-15دارای آرایههای منفرد شش ضلعی میباشد .پیکهای مربوط به صفحات بلوری ،100
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 110و  210بیانگر تشکیل ساختار شش وجهی با نظم باال در نمونه و پیک  100بیانگر وجود نظم حفره در ساختار نانوالیافها
است].[49

شکل  -6مقایسه الگوی  XRDکیتوسانCTS/SBA-15-NH2 ،CTS/SBA-15-SO3H ،CTS/SBA-15 ،SBA-15 ،

-3-5نتايج تست کشش
تست کشش یا  Tensileیکی از مهمترین تستهای خواص مکانیکی میباشد .برای انجام این تست ،ابتدا باید از ماده نمونهای
به شکل دمبل با ابعاد استاندارد تهیه شود سپس نمونه مورد نظر بین دو فک دستگاه قرار داده میشود و دستگاه با سرعت
استاندارد شروع به کشیدن نمونه مینماید و همزمان میزان نیرو و مقدار مقاومت توسط کامپیوتر ثبت میشود .با توجه به اینکه
ابعاد نمونه به صورت دقیق با کولیس اندازه گرفته می شود در نتیجه با تقسیم کردن نیرو بر سطح ،تنش و با تقسیم کردن
جابهجایی به طول اولیه ،کرنش به دست میآید .و میتوان منحنی تنش-کرنش را رسم کرد .با توجه به منحنی تنش-کرنش
رفتار ماده مشخص میشود که آیا شکننده است یا چقرم.
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شکل  -7نمودار تست کشش تنش بر حسب کرنش

نانوالیافهای سنتز شده آنقدر قوی هستند که میتوانند تنش زیادی را بدون تغییر شکل تحمل کنند ،با توجه به نمودار فوق،
نتایج نشان میدهد ماده مذکور میتواند تنش و کرنش زیادی را تحمل کند و با توجه به عاملدار شدن ترکیبات سنتز شده این
میزان بهبود یافته و افزایش مییاید.
-3-6بررسي اثر نوع جاذب
در این مرحله تاثیر نوع نانوالیاف سنتز شده بوسیله فرآیند الکتروریسی در کاهش میزان رنگ زرد مستقیم بررسی شد .برای این
منظور مقدار  0/03گرم از نمونههای  SBA-15ساده ،آمینی ،گوگردی ،اسیدی و سولفونیلی برای محلول رنگ زرد مستقیم با
غلظت  20میلیگرم بر لیتر استفاده شد .در هر آزمایش نمونه جاذب با  50میلیلیتر از نمونه رنگ به مدت  30دقیقه تماس
داده شد .نتایج در شکل  8نشان داده شده است .همانطور که از نتایج مشخص میشود نانوالیاف  SBA-15-NH2به دلیل وجود
سایتهای جذب بیشتر و ویژگیهای جذبی بهتر نسبت به سایر نانوالیافها ،به عنوان جاذب برتر انتخاب گردید.
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شکل  -8تاثیر نوع جاذب بر میزان جذب رنگ زرد مستقیم  0/03( 12گرم جاذب ،pH=7 ،غلظت اولیه 30 ،20 mg/L :دقیقه تماس)
-3-7بررسي اثر pH

 pHیکی از فاکتورهای بسیار مهمی است که از طریق تاثیر بر ساختار رنگ و بار سطحی جاذب بر فرآیند جذب و ظرفیت جذب
تاثیر میگذارد] .[50به منظور بررسی اثر  ،pHمحلولهایی در محدوده  2تا  14با هیدروکلریک اسید ،سدیم هیدروکسید و به
کمک دستگاه pHمتر آمادهسازی شد .در این مرحله  pHبه عنوان تنها متغیر آزمایش بوده و آزمایشها با ثابت در نظر گرفتن
سایر پارامترها به صورت غلظت رنگ  20میلیگرم بر لیتر و  0/03گرم از جاذب در مدت زمان  30دقیقه انجام شد .نتایج
آزمایش برای حذف رنگ های زرد مستقیم در شکل  9ارائه شده است .با توجه به نتایج ،در pHهای پایین ،پروتونهای بیشتری
در دسترس هستند بنابراین بار منفی رنگ و بارهای مثبت سطح جاذب ،جاذبه زیادی داشته و باعث افزایش درصد حذف رنگ
میشوند در نتیجه در  pHاسیدی  2به عنوان محیط بهینه انتخاب شد .در pHهای باالتر ممکن است بارهای منفی و یونهای
 OHدر سطح جاذب در دسترس بوده و با بارهای منفی رنگ برهمکنش داشته باشند که دافعه زیادی ایجاد کرده و در نتیجهدرصد حذف رنگ کاهش مییابد ].[51

شکل  -9تاثیر  pHبر میزان جذب رنگ زرد مستقیم  12توسط  0/03( SBA-15-NH2گرم جاذب ،غلظت اولیه 30 ،20 mg/L :دقیقه تماس)
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-3-8بررسي اثر مقدار جاذب
اندازه و مقدار جاذب به طور قابل توجهی بر مقدار جذب رنگ زرد مستقیم تاثیر میگذارد .به منظور بررسی اثر مقدار نانوالیاف
در حذف رنگ ،محلولی با غلظت  20میلیگرم بر لیتر از رنگ زرد مستقیم تهیه شد و مقادیر  0/07 ،0/05 ،0/03 ،0/01و
 0/09گرم از نانوجاذب به آن اضافه گردید و پس از  30دقیقه هم زدن بر روی همزن مغناطیسی ،میزان جذب محلولهای
صاف شده اندازهگیری شد که نتایج حاصل در شکل  10نشان داده شده است.با توجه به درصد حذف ،دوز  0/05گرم جاذب به
عنوان مقدار بهینه انتخاب شد.

شکل  -10تاثیر مقدار جاذب بر جذب رنگ زرد مستقیم توسط  ،pH=2( SBA-15-NH2غلظت اولیه 30 ،20 mg/L :دقیقه تماس)

-3-9بررسي اثر غلظت اوليه
تاثیر غلظت اولیه رنگ زرد مستقیم در محدوده  20-100میلیگرم بر لیتر مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در شکل  11نشان
داده شده است .بدین منظور محلولهایی با غلظتهای متفاوت  80 ،60 ،40 ،20و  100میلیگرم بر لیتر از رنگ مورد نظر
تهیه و مقدار  0/05گرم از نانوجاذب  SBA-15-NH2به آنها اضافه شد و پس از  30دقیقه هم زدن توسط همزن مغناطیسی،
میزان جذب محلولهای صاف شده اندازهگیری شد .با توجه به نتایج میتوان گفت در محدوده غلظتی مورد نظر حذف با درصد
قابل توجهی اتفاق افتاده است.
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شکل  -11تاثیر غلظت اولیه رنگ بر جذب رنگ زرد مستقیم توسط  0/05( SBA-15-NH2گرم جاذب 30 ،pH=2 ،دقیقه تماس)

-3-10بررسي اثر زمان
زمان تماس واکنش به عنوان یکی دیگر از متغیرهای موثر در واکنش جذب ،با دامنه  10تا  70دقیقه مورد ارزیابی قرار گرفت.
به منظور بررسی زمان تماس نانوالیاف برای حذف رنگ ،محلولی با غلظت  20میلیگرم بر لیتر از رنگ زرد مستقیم تهیه شد و
پس از اضافه کردن  0/05گرم از نانوالیاف  SBA-15-NH2به آن ،مدت زمانهای  60 ،50 ،40 ،30 ،20 ،10و  70دقیقه بر روی
همزن مغناطیسی قرار داده شد و پس از صاف کردن میزان جذب محلول اندازهگیری شد .نتایج حاصل از این بررسی در شکل
 12ارائه شده است .نتایج نشان میدهد زمان بهینه برای این فرآیند  40دقیقه میباشد.

شکل  -12تاثیر زمان تماس بر جذب رنگ زرد مستقیم توسط  0/05( SBA-15-NH2گرم جاذب ،pH=2 ،غلظت اولیه)20 mg/L :
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-3-11بررسي ايزوترم جذب
ایزوترمهای جذب ،خواص جذبی و دادههای تعادلی هستند که به توصیف چگونگی واکنش آالیندهها با مواد جاذب میپردازند و
در بهینهسازی مصرف جاذب نقش اساسی دارند .یک توصیف ریاضی دقیق از ظرفیت تعادلی جذب ،برای یک پیشبینی قابل
اعتماد از عوامل موثر در جذب و یک مقایسه کمی از رفتار جذبی سیستمهای جذب متفاوت برای هر سامانه ضروری است.
معادالت مختلفی برای بیان ارتباط جذب گونهها بر جاذبهای مختلف وجود دارد .برای هر سامانه مشخص ،با انجام آزمایشاتی
میتوان تعیین نمود که کدام معادله می تواند به عنوان ایزوترم جذب مورد استفاده قرارگیرد .دو معادله که بیش از سایر
معادالت در توصیف ایزوترمهای جذب سامانههای جامد-مایع کاربرد دارند ،معادالت النگمویر وفرندلیچ هستند ].[52
در مدل النگمویر فرض میشود که جریان جذب سطحی شیمیایی سرانجام به تشکیل یک الیه تک مولکولی بر روی سطح
جاذب منجر شود و منحنی هم دمای جذب سطحی از بررسی تعادلی به دست میآید که میان آنالیت و تک الیهای که به شکل
ناتمام تشکیل یافته ،برقرار شده است .معادله النگمویر میتواند به صورت معادله  3تعریف شود:
() 3

که دراین معادله qm ،حداکثر فضای موجود برای جذب یا ظرفیت جذب Ce ،غلظت تعادلی kL ،ثابت تعادل و  qeمقدار رنگ
جذب شده بر واحد وزن جاذب است .فرم خطی معادله  3به صورت معادله  4خواهد بود:
() 4
طبق معادله  ،4اگرتغییرات  Ce/qeنسبت به  Ceرسم شود ،نتیجه بدست آمده یک خط خواهد بود که از شیب آن  qmو از عرض
از مبدا آن  kLرا میتوان بدست آورد.

ایزوترم جذب که در شکل  13ارائه شده است و وضعیت خطی آن ) (R2=0.992بیانگر تبعیت پدیده جذب سطحی از الگوی
النگمویر است .با توجه به مقدار  qmکه نشاندهنده ظرفیت جذب جاذب میباشد ،مشخص میگردد که این جاذب ظرفیت نسبتا
مناسبی برای جذب رنگ زرد مستقیم دارد.
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شکل -13ایزوترم جذب النگمویر برای جذب رنگ زرد مستقیم توسط SBA-15-NH2
جدول  .2پارامترهای ایزوترم جذب النگمویر برای جذب رنگ زرد مستقیم توسط SBA-15-NH2
R2
qmax
Kk
0.992
40.000
0.059

طبق مدل فرندلیچ ،مقدار ماده جذب شده ،تابع مشخصات ماده جذب شونده ،غلظت آن درمحلول و همچنین دما است .این
مدل با فرض جذب روی سطوح غیریکنواخت همراه با برهمکنش بین مولکولهای حل شونده و توزیع غیریکنواخت گرمای
جذب برسطح مشتق شده است .ایزوترم فرندلیچ در حالت لگاریتمی به صورت خطی بر اساس معادله  5در نظرگرفته میشود:
()5

برای رسم ایزوترم جذب فرندلیچ باید  Ln Ceدر برابر  Ln qeرسم شود .نمودار این ایزوترم برای رنگ زرد مستقیم در شکل 14
آورده شده است .همانطور که ازشکل مشخص است ،مقدار ) (R2=0.987نشان میدهد که جذب رنگ زرد مستقیم بر روی
جاذب  SBA-15-NH2از مدل جذب فرندلیچ نیز پیروی می کند.
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شکل  -14ایزوترم جذب فرندلیچ برای جذب رنگ زرد مستقیم توسط SBA-15-NH2
جدول  .3پارامترهای ایزوترم جذب فرندلیچ برای جذب رنگ زرد مستقیم توسط SBA-15-NH2
R2
Kf
n
0.987
4.051
1.883

-4نتیجهگیری
در این پژوهش از نانوالیافهای  CTS/SBA-15در حذف رنگ زرد مستقیم  12از محلولهای آبی استفاده شد .نتایج حاصل از
آزمایشها نشان داد که حذف این رنگ از محلولهای آبی توسط نانوالیاف عاملدار شده  SBA-15-NH2تحت شرایط اسیدی با
مقدار بهینه جاذب  0/05گرم ،زمان تماس  40دقیقه با غلظت اولیه  20میلیگرم بر لیتر بهتر صورت میگیرد ،به طوری که
راندمان حذف  %95را نشان میدهد .همچنین حذف رنگ زرد مستقیم از محلول آبی توسط این نانوالیاف از مدل النگمویر و
فرندلیچ تبعیت میکند .با توجه به اثرات سوء بهداشتی رنگ در محیطزیست و نتایج حاصل در مقایسه با کارایی سایر روشها،
استفاده از نانوالیافهای  SBA-15-NH2را میتوان به عنوان یک روش مناسب در حذف رنگ زرد مستقیم از پسابها ،استفاده
مجدد از پسابها و کاهش اثرات سوء غیرقابل جبران زیستی آنها مطرح نمود و نتایج حاصل در مقیاس تجاری و صنعتی نیز
قابل دستیابی میباشد( .امکان تهیه نانوالیاف عامل دار شده به روش الکتروریسی در مقیاس صنعتی وجود و می توان به عنوان
یک غشا برای

حذف رنگ در مقیاس صنعتی نیز از آن استفاده کرد).

 -5تشکر و قدردانی
مقاله حاضر بخشی از رساله دکتری شیمی کاربردی مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان میباشد که نویسندگان از
حمایتهای معنوی آنان تشکر مینمایند.
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