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اصالح شده با دندریمرهای پرشاخه
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تاریخ دریافت1398/8/11 :

چکیده
مقدمه :آنتراسن از آالینده های شیمیایی و پایدار است که با انتشار در محیط زیست وارد زنجیره غذایی شده و آسیب های جبران ناپذیری به
سیستم ایمنی بدن وارد می کند .هدف از این پژوهش حذف آنتراسن از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اصالح شده است.
مواد و روش ها :ابتدا نانوذرات  Fe3O4با پوشش دی اکسید سیلیسیوم سنتز شده و سپس با دندریمرهای آلی اصالح شدند .مشخصات جاذب با
 XRD ،FTIRو  SEMتعیین شد .سپس تاثیر فاکتورهای مختلف در فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت .از دستگاه اسپکتروفتومتر()UV/Vis
برای اندازه گیری میزان آنتراسن در محلول ها استفاده شد .هم چنین قابلیت احیاء جاذب مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته های پژوهش :بیشترین راندمان حذف در زمان واکنش  10دقیقه ،دوز جاذب  0/7گرم بر لیتر ،غلظت آنتراسن  20میلی گرم بر لیتر در
 pH=7به دست آمد .نتایج این آزمایش نشان داد که فرآیند جذب ،وابسته به ایزوترم النگمویر و سینــتیک شبه درجه دوم است .هم چنین بر اساس
یافته ها ،جاذب قابلیت احیاء تا  5دوره را دارد.
بحث و نتیجه گیری :با توجه به نتایج ،دندریمر مغناطیسی سنتز شده می تواند آنتراسن را با راندمان باالیی از محلول های آبی حذف کند و
جاذبی مناسب و کارآمد برای حذف آنتراسن از آب های آلوده است.

واژه های کلیدی :آنتراسن ،جذب ،آب آلوده ،دندریمرهای پرشاخه

* نویسنده مسئول :گروه مهندسی محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
Email: ahh1346@gmail.com
Copyright © 2019 Journal of Ilam University of Medical Science. This is an open-access article distributed
under the terms of the Creative Commons Attribution international 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material, in any medium or
format, provided the original work is properly cited.

1

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 20:34 IRST on Wednesday February 24th 2021

تاریخ پذیرش1398/10/14 :

سنتز نانوذرات  Fe3O4اصالح شده با دندریمرهای -...امیرحسام حسنی و همکاران

2

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.6.1

مقدمه
هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای گروه
بزرگی از ترکیبات آلی دارای دو تا هفــت حلقه بنزنی
می باشند .این ترکیبات به دلیل عدم تجزیه بیولوژیکی
سریع توسط میکروارگانیسم ها و ایجاد سمیت ،اثرات
مخربی بر روی سیستم ایمنی بدن می گذارند و خطر
جدی برای ســـالمتی انســـان تلقی می شوند(.)1
مشخصه های فیزیکی  PAHsبا توجه به وزن ملکولی
و ساختار آن ها متفاوت می باشد .فشار بخار  PAHsو
حاللیت آن ها با افزایش وزن ملکــــولی کاهـــش
می یابد( PAHs .)2ها به مقدار قابل مالحظه ای در
تولید مشتقات قطران زغال سنگ به وجود می آیند.
این ترکیبات هم چنین از طریق پاالیشگاه ها و نشت
نفت از نفتکش ها وارد محیط زیست می شوند.
گازهای خروجی از موتورهای بنزین سوز و دیزلی ،دود
ناشی از سوختن چوب و زغــــال سنـــگ یا سایر
فرآورده های احتراق ناقص ،از منابع تولید  PAHsها
هستند( .)3،4آنتراسن به عنوان یک ترکیب واسطه
برای تولید رنگ ها و ساخت رزین ها استفاده می شود.
این ماده به عنوان رقیق کننده برای محافظت از چوب،
حشره کش یا قارچ کش برای محصوالت زراعی نیز به
کار می رود( .)5هنگامی که آنتراسن وارد بدن می شود،
پوست ،خون ،معده ،روده ها ،سیستم لنفاوی ،کلیه ها و
کبد را هدف قرار می دهد .افرادی که در معرض
آنتراسن قرار دارند معموالً سردرد ،تهوع ،التهاب معده و
روده و هم چنین آسیب های پوستی مانند سوزش و
خارش را تجربه می کنند .این ماده در بدن خاصیت
جهش زایی دارد و باعث ایجاد انــواع ســــرطان ها
می شود(.)6،7
فرآیندهای مخـــتلفی برای حذف  PAHsها از
آب های آلوده بررسی شده است .انواع فرآیندهای
فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی که شامل روش های
متداولی مانند تجزیه بیولوژیکی ،فیلتراسیون ،انعقاد،
جذب ،تبادل یونی ،و الکترولیز هستند( .)8،9فرآیند
جذب متداول ترین روش برای حذف  PAHsها است.
از مزایای استفاده از تکـــنیک جـــذب می توان به
هزینه های پایین این فرآیند ،طراحی و بهره برداری
آسان ،راندمان باالی حذف و قابلیت احیاء جاذب اشاره
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کرد( .)10در تحقیقات گذشته برای حذف  PAHsاز
محیط های آبی با روش جذب از مواد مختلفی مانند
کربن فعال( ،)11گــــرافن( )12و انـــواع جاذب های
مغناطیسی( )13استفاده شده است .در بین جاذب های
مختلف ،نانوذرات مغناطیسی به علت مزایایی نظیر
کارایی باال ،قابلیت بازیابی سریع ،مساحت سطح باال،
حمل و نقل راحت و هزینه پایین توجه زیادی را به خود
جلب کرده است(.)14،15
طی دهه های گذشته ،نانوذرات اکسید آهن کاربرد
وسیعی در زمینه های مختلف از جمله حامل های
دارویی ،کاتالیزور برای واکنش های شیمیایی ،جذب
مایکروویو ،برنامه های کاربردی پزشکی و زمینه های
مــــحیط زیســــتی داشــــته است( .)16دندریمرها
ماکرومولکول های شاخه داری هستند که از یک هسته
منشعب شده و به شکل تکرار شونده ای به یکدیگر
متصل هستند .در ساخت دندریمرها اندازه و جرم
مولکولی آن ها به طور دقیق قابل کنترل است(.)17،18
امروزه به کارگیری نانوساختارها در فرآیندهای تصفیه
آب و فاضالب بسیار مورد توجه قرا گرفته است .از
قابلیت های دندریمر می توان به حمل مولکول های
مهمان در حفره های خالی موجود بین شاخه های
دندریمر و اتصال آن ها به سطح دندریمر اشاره کرد.
این امتیاز باعث شده که دندریمرها برای کاربردهای
مختلفی ماننـــد جـــداسازی مولکول های آالینده از
محیط های آبی ،تصفیه فاضالب ،ساخت حسگرها و
حامل دارو مورد استفاده قرار گیرند(.)18
این مطالعه برای حذف آنتراسن از محیط های آبی
به منظور حفظ سالمت و بهداشت انسان و تعیین میزان
کارایی نانوساختار سنتز شده صورت گرفته است .میزان
پارامترهای موثر در جذب ،قابلیت احیاء جاذب ،هم
چنین ایزوترم و سینتیک جذب نیز بررسی شد.
مواد و روش ها
مواد شیمیایی و دستگاه ها :در این پژوهش مواد
شیمیایی استفاده شده همگی از شرکت مرک آلمان
خریداری شدند .در تمامی مراحل آزمایش از آب دوبار
تقطیر برای کاهش عوامل مزاحم در آب استفاده شد .از
دستگاه  pHمتـــر  Jenwayمـدل  3510برای تنظیم
میزان  pHدر محلول های آبی ،ترازوی دیجیتال
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 Sartoriusو اسپـــکتروفتومتر شرکت ( HACHمدل
 )DR5000استفاده شد .برای آنالیز نانوساختار تولید
شده از  XRDشــــرکت  Panalyticalمـــــدل

ساختار شیمیایی

فرمول شیمیایی
C14H10

جدول شماره  .1مشخصات آنتراسن
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این منظور  2گرم از  Fe3O4 @ SiO2ساخته شده در
مرحله قبل داخل یک بالن ته گرد ریخته شد .سپس در
ظرفی جداگانه محلول  APTESدر تولوئن(با غلظت
مولی  0/22مول بر لیتر) تهیه شد .برای ساخت این
محلول  2/5میلی لیتر  APTESو  47/5میلی لیتر
تولوئن با هم مــــــخلوط شــــده و سپـــــس به
 Fe3O4 @ SiO2موجود در بالن اضافه شدند .مخلوط
حاصل روی حرارت  80درجه سانتی گراد به مدت 48
ساعت هم زده شد .در نتیجه  APTESبر روی
نانوذرات  Fe3O4 @ SiO2پیوند زده شد و نانوذرات
مغناطیسی حاصله آماده اصالح به وسیله پلیمرهای
دندریمری شدند( .)21برای انجام این کار نانوذرات
مغناطیسی در یک بالن دو دهانه ریخته شدند .سپس
برای ساخت نسل های دندریمر از دو واکنش متوالی
استفاده شد .در واکنش اول و برای پیوند نیم نسل
دندریمر بر روی نانوذرات مغناطیسی ،در ظرفی جداگانه
محلول متیل آکریالت در متانول(با غلظت مولی 1/11
مول بر لیتر) تهیه شد .برای این کار  15میلی لیتر متیل
آکریالت با  150میلی لیتر متانول مخلوط شد .مخلوط
حاصله به نانو ذرات مغناطیسی موجود در بالن اضافه
شد .محتویات بالن در حمام آب با دمای  50درجه
سانتی گراد و به مدت  24ساعت مخلوط شد .سپس
نانوذرات حاصله به وسیله آهنربا جدا شدند .این ذرات
در واقع نانوذرات مغناطیسی اصالح شده با نیم نسل
دندریمر هستند .در واکنش دوم و برای ساخت یک
نسل کامل دندریمر ،در ظرفی جداگانه محلول اتیلن
دی آمین در متانول(با غلظت مولی  2/98مول بر لیتر)
تهیه شد .برای این کار  30میلی لیتر اتیلن دی آمین با

نانوذرات  Fe3O4از روش هم رسوبی استفاده شد .به
این منظور نمک های کلرید آهن  IIو ( IIIنسبت مولی
 )2:1در بالن شیشه ای حاوی  100میلی لیتر آب
دیونایز حل شدند .رنگ محلول در این مرحله نارنجی
بود .سپس محلول آمونیاک  25درصد به آرامی به بالن
اضافه شد تا محلول به طور کامل سیاه رنگ شد و pH
آن به  10رسید .محلول در دمای  80درجه سانتی گراد
به مدت  2ساعت هم زده شد .تمامی مراحل سنتز
جاذب از ابتدا تا انتها تحت گاز نیتروژن انجام گرفت.
سپس نانوذرات  Fe3O4سنتز شده با آهنربای خارجی از
بالن جدا شد .در ادامه برای ایجاد پوشش دی اکسید
سیلیسیوم( )SiO2بر روی نانوذرات  Fe3O4از تترا اتیل
اورتو سیلیکات استفاده شد .به این منظور محلول تترا
اتیل اورتوسیلیکات در اتانول(با غلظت مولی  2/25مول
بر لیتر) تهیه شد .برای ساخت این محــــلول 40
میلی لیتر تترا اتیل اورتو سیلیکات و  80میلی لیتر
اتانول با هم مخلوط شده و به  Fe3O4سنتز شده
اضافه شد .سپس به مدت  24ساعت هم زده شد.
رسوب حاصله در آون در دمای  50درجه سانتی گراد
خشک گردید .در این مرحله نانوذرات  Fe3O4با پوشش
 SiO2آماده شدند(.)19،20

اصالح سطح نانوذرات  Fe3O4 @ SiO2به وسیله
دندریمرهای پرشاخه :در این مرحله برای اصالح سطح
نانوذرات  Fe3O4 @ SiO2به وسیله دندریمرهای
پرشاخه از مـــاده -3آمــــینو پروپیل تری اتوکسی
سیالن( )APTESبه عنوان حد واسط استفاده شد .به
3
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سنتز نانوذرات مغناطیسی پوشیده شده با دی
اکسید سیلیسیوم( :)Fe3O4 @ SiO2برای ساخت
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نقطه ذوب
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حاللیت در آب
)(g/L
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 FTIR ،XPERT-PROشرکت  PerkinElmerمدل
 Spectrum Twoو  SEMشرکت  TE-SCANمدل
 MIRA3استفاده شد .مشخصات آنتراسن در جدول
شماره  1نمایش داده شده است.
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فرمول 1

𝑽 × ) 𝒆𝑪 (𝑪𝟎 −
= 𝒆𝒒
𝑴

دست آورد .سپس به منظور شستشوی جاذب و استفاده
مجدد از آن ،به مدت  5دقیقه سانتریفوژ شد( .)24هم
چنین از  3مدل ایزوترم النگمویر ،فروندلیچ و تمکین
برای بررسی مطالعات جذب تعادلی و از  2مدل
سینتیک شبه درجه اول و شبه درجه دوم برای بررسی
سینتیک جذب استفاده شد.

در این فرمول  C0و  Ceغلظت آنتراسن در زمان
صفر و تعادل است(برحسب میلی گرم بر لیتر)qe ،
میزان جذب(بر حسب میلی گرم بر گرم) V ،حجم
محلول(بر حسب لیتر) M ،جرم جاذب(برحسب گرم)
است .بعد از تعیین  pHبهینه ،آزمایشات جذب برای
تعیین بهینه غلظت جاذب در محدوده  0/01-1/5گرم
بر لیتر و تعیین بهینه زمان واکنش در محدوده زمانی
 45-1دقیقه انجام شد .برای بررسی اثر غلظت اولیه
آنتراسن در فرآیند جذب نیز آزمایشاتی با غلظت های
مختلف آنتراسن( 1-40میلی گرم بر لیتر) انجام شد.
برای اطمینان از صحت آزمایشات انجام شده ،تمامی
آزمایشات  3مرتبه تکرار شدند .در ادامه قابلیت احیاء
جاذب بررسی شد .در آزمایشات احیاء تمامی پارامترها
در حالت بهینه خود مورد استفاده قرار گرفتند .به این
منظور در هر مرحله  10میلی لیتر از حالل اتانول بر
روی جاذب ریخته شده و جاذب به مدت  15دقیقه در
شیکر دمایی و ســــپس به مدت  10دقیقه در
اولتراسونیک قرار گرفت .با انجام عملیات احیاء ،جاذب
می تواند به طور نسبی قابلیت جذب اولیه خود را به

مقایسه ای بین درصد حذف آنتراسن توسط
نانوجاذب اولیه( )Fe3O4 @ SiO2و نانوجاذب اصالح
شده با نسل های دندریمر :به منظور بررسی تاثیر
اصالح نانوذرات با دندریمر در افزایش میزان جذب
آنتراسن ،مقایسه ای بین میزان حذف آنتراسن توسط
نانوجاذب اولیه و نانوجاذب های اصالح شده صورت
گرفت .برای انجام این آزمایش در  4ارلن به مقدار 25
میلی لیتر از محلول آنتراسن با غلظت  20میلی گرم بر
لیتر ریخته شد .این آزمایش ها در شرایط بهینه انجام
شد .سپس هر یک از  4جاذب ساخته شده در مراحل
مختلف سنتز به یک ارلن اضافه شدند(غلظت جاذب در
ارلن  0/7گرم بر لیتر بود) .نمونه ها به مدت  10دقیقه
روی شیکر قرار گرفتند .سپس سانتریفوژ( 7000دور در
4
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 150میلی لیتر متانول مخلوط شد .این مخلوط به
نانوذرات بدست آمده از واکنش اول اضافه شده و به
مدت  24ساعت در دمای  50درجه سانتی گراد در
حمام آب مخلوط شدند .در این مرحله یک نسل کامل
دندریمر ساخته شد .برای ساخت نسل های بیشتر
دندریمر این دو واکنش به صورت متوالی تکرار شدند تا
در نهایت  12نسل دندریمر تولید شد(.)22،23
آزمایش های ناپیوسته جذب :این تحقیق در
مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است .به دلیل حاللیت
بسیار کم آنتراسن در آب ،از اتانول با درجه خلوص باال
(> 99درصد) به عنوان حالل استفاده شد .محلول
آنتراسن در اتانول به مدت  2ساعت در شیکر و سپس
 30دقیقه در شیکر دمایی و  15دقیقه در اولتراسونیک
قرار گرفت تا محلول کامالً یکنواخت به دست آمد .به
منظور بررسی اثر  ،pHمحلول هایی از آنتراسن با
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غلظت  20میلی گرم بر لیتر و حجم  25میلی لیتر در
ارلن تهیه شد .در تمـــامی آزمایشات بهینه یابی،
محلول های آنتراسن با حــجم  25میلی لیتر تهیه
شدند و واکنش ها در ارلن انجام شد pH .نمونه ها در
دامنه  3-10با استفاده از محلول های اسیدکلریدریک
 0/01موالر(برای اســـیدی کــــردن نمــــونه ها) و
هیدروکسیدســـدیم  0/01موالر(برای قلیایی کردن
نمونه ها) تنظیم شده و با دستگاه  pHمتر بررسی شد.
سپس مقدار  0/5گرم بر لیتر از جاذب ساخته شده به
هر کدام از آن ها اضافه شد و به مدت  20دقیقه هم
زده شدند .در ادامه ،نمونه ها سانتریفوژ( 7000دور در
دقیقه) و فیلتر شدند .میزان آنتراسن موجود در نمونه ها
با دستگاه اسپکتروفتومتر( )λmax= 251 nmقـــرائت
شد .مقدار جذب آنتراسن با استفاده از فرمول  1محاسبه
شد:
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دقیقه) و فیلتر شدند ،و میزان آنتراسن موجود در محلول
به وسیله اسپکتروفتومتر  UV-Visاندازه گیری شد.
تعیین پتانسیل زتا( pHPZC :)pHPZCنقطه ای است
که در آن بار سطحی جاذب خنثی است .به منظور
بررسی  pHنقطه بار سطح صفر( ،)pHPZCابتدا در 8
بشر محلول  0/01 NaClموالر(با حجم  25میلی لیتر)
ریخته شـــد و  pHآن ها به وسیله دســــتگاه pH
اندازه گیری شد .سپس برای تنظیم و ساخت  3 pHتا
 ،10از مـــحلول های  0/1موالراســیدکلریدریک و
هیدروکسید سدیم استفاده گردید که به صورت قطره
قطره به بشرها اضافه شدند .سپس جاذب با غلظت 0/5
گرم بر لیتر به هر کدام از بشرها اضافه شد .نمونه ها به
مدت  24ساعت در روی شیکر مخلوط شدند .پس از
آن میزان  pHمحلول های مورد نظر دوباره به وسیله
دستگاه  pHاندازه گیری شد(.)25
یافته های پژوهش
تعیین ویژگی های دندریمر مگنتیت سنتز شده :به
منظور بررسی صحت پیوندهای تشکیل شده و
تشخیص گروه های عاملی موجود در نانوجاذب ،آنالیز
 FTIRبه کار گرفته شد .هم چنین برای تشخیص و
شناسایی فاز جاذب ،از آنالیز  XRDو برای بررسی
شکل ظاهری و مورفولوژی نانوساختار سنتز شده ،از
آنالیز  SEMاستفاده شد .نتایج آنالـــیزهای ،FTIR
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 XRDو  SEMبه ترتیب در شکل شماره ( 1الف)1 ،
(ب) و ( 1ج) نشان داده شده است.
-1
بر طبق نتایج آنالیز  ،FTIRپیک ناحیه 3449cm
مربوط به آب جذب شده و ناشی از ارتعاشات کششی
پیوند  OHاست .پیک موجود در  948 cm-1مربوط به
بانــدهای کــشــــشی  Si-OHاســــت .پوشـــش
دی اکسید سیلیسوم بر روی نانوذره  Fe3O4با پیک
بلند در ناحیه  1080 cm-1اثبات شده است .پیـــک
 571 cm-1و  829cm-1نشان دهنده پیوند  Fe-Oاست
و سنتز صحیح ذرات  Fe3O4را مشخص می کند(.)26
پیک  1428 cm-1مربوط به بانــــد  CH2و پیــــک
 2948 cm-1مربوط به ارتعاشات  CHآلیفاتیک است
که نشان دهنده حضور  APTESهســـتند .پیـــک
 1732 cm-1مربوط به باند  C=Oو نشان دهنده متیل
آکریالت و پیک  1533 cm-1مربوط به گروه هـــای
 N-Hو نشان دهنده اتیلن دی آمین است( .)27نتایج
آنالیز  XRDبیانگر این است که نانوذرات  Fe3O4به
خوبی تشکیل شده اند .صفحات کریستالی(،)220
( )511( ،)422( ،)400( ،)311و ( )440مگنتیت بودن
جاذب را نشان می دهند .نتایج آنالیز  SEMبیانگر این
است که ذرات سنتز شده اکثراً به شکل کروی و تقریباً
هم اندازه هستند .قطر متوسط این نانو ذرات دندریمری
 30-50نانومتر است.

سنتز نانوذرات  Fe3O4اصالح شده با دندریمرهای -...امیرحسام حسنی و همکاران
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(الف)

(ج)
شکل شماره ( .1الف) طیف ( ،FTIRب) طیف ( ،XRDج) تصویر  ،SEMنانوساختار سنتز شده

بهینه سازی پارامترهای جذب :طبق نتایج به دست
آمده pHPZC ،جاذب سنتز شده  7بود ،در نتیجه pH
معادل  7بار سطحی جاذب خنثی است .هم چنین در
 pHهای کمتر از  7سطح جاذب دارای بار مثبت و در
 pHهای باالتر از  7سطح نانوجاذب دارای بار منفی
است .عالوه بر آن درصد جذب آنتراسن بر روی جاذب
دندریمری در  pHهای مختلف در شکل شماره 2
(الف) مشاهده می شود .همان طور که نمودار نشــان
می دهد با افزایش مقدار  pHاز  3به  ،7درصد حذف
نیز بیشتر شده و میزان حذف از  40/12درصــــد در

 pH=3به  75/99درصد در  pH=7رسیده است .با
افزایش میزان  pHاز  7تا  10درصد حذف آنتراسن
کمتر شده است .با توجه به نتایج pH ،بهینه در حالت
خنثی و معادل  7در نظر گرفته می شود .شکل شماره
( 2ب) اثر تغییرات دوز جاذب در فرآیند حذف آنتراسن
را نشان می دهد .داده ها بیانگر این است که بازدهی
جذب با زیاد شدن مقدار جاذب افزایش یافته و در دوز
جاذب  0/7گرم بر لیتر به حداکثر مقدار خود(99/22
درصد) رسیده است .با زیادتر شدن دوز جاذب از 0/7
گرم بر لیتر ،راندمان حذف تغییر محسوسی نمی کند.
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1

شکل شماره  .2تاثیر(الف)  pHاولیه محلول(ب) مقدار جاذب(ج) زمان تماس(د) غلظت اولیه آنتراسن،
بر میزان جذب آنتراسن توسط جاذب سنتز شده

کند .راندمان حذف در  5دوره اول به ترتیب برابر با
 86/89 ،92/43 ،97/55 ،100و  81/12درصد است .در
مطالعات ایزوترم ،سه مدل ایزوترم النگمویر ،فروندلیچ
و تمکین بررسی شد .نتایج حاصل از پارامترهای
محاسبه شده این مدل ها در جدول شماره  2قابل
مشاهده است .داده ها نشان دادند که ایزوترم غالب در
این مطالعه ،ایزوترم النگمویر است( .)R2 =0/9976در
شکل شماره ( 3الف) نمودار ایزوترم النگمویر نشان
داده شده است .در بررسی سینتیک جذب نیز ،داده ها با
دو مدل سینتیک شبه درجه اول و شبه درجه دوم
بررسی شدند .نتایج حاصل از پارامترهای محاسبه شده
سینتیک ها در جـــدول شماره  2قابل مشاهده است.
داده ها بیانگر این است که سینتیک شبه درجه دوم با
ضریب همبستگی  ،R2=0/9999مطابقت بهتری را با
فرآیند جذب نشان می دهد .در شکل شماره ( 3ب)
نمودار سینتیک شبه درجه دوم نشان داده شده است.

شکل شماره ( 2ج) اثر تغییرات زمان تماس را بر
میزان جذب آنتراسن نشان می دهد .با افزایش زمان
تماس از  1تا  10دقیقه راندمان حذف افزایش می یابد.
و در زمان های باالتر از  10دقیقه راندمان حذف تغییر
محسوسی ندارد و این زمان به عنوان زمان تعادل در
نظر گرفته می شود .شکل شماره ( 2د) اثر غلظت های
اولیه مختلف را بر حذف آنتراسن با جاذب سنتز شده
نمایش می دهد .داده ها نشان می دهند که افزایش
غلظت آنتراسن با راندمان حذف نسبت عکس دارد و با
زیاد شدن غلظت اولیه آنتراسن درصد حذف کاهــش
می یابد به طوری که از حذف  100درصدی در غلظت
آنتراسن  1میلی گرم بر لیتر به حذف  73درصدی در
غلظت  40میلی گرم بر لیتر رسیده است .با انجام سری
آزمایشات احیاء جاذب مشــــخص شد که دنـــدریمر
مگنتیت ساخته شده این قابلیت را دارد که آنتراسن را تا
 5دوره متوالی با درصد حذف باالی  80درصد ،جذب
7
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شکل شماره  .3جذب آنتراسن توسط نانوجاذب سنتز شده بر اساس(الف) ایزوترم جذب النگمویر(ب) ینتیک جذب
شبه درجه دوم( ،pH=7دوز جاذب  0/7گرم بر لیتر ،زمان تماس  10دقیقه ،غلظت آنتراسن  20میلی گرم بر لیتر)

جدول شماره  .2پارامترهای ایزوترم ها و سینتیک ها برای جذب آنتراسن بر روی دندریمر مگنتیت سنتز شده
مقدار
پارامتر
معادله
نوع ایزوترم
-1
) qmax(mg g
11/350
𝒆𝑪
𝒆𝑪
𝟏
النگمویر
)KL(L mg-1
0/203
=
+
𝒒
𝒒
𝒒
𝒆
𝒙𝒂𝒎
𝑳𝑲 𝒎𝒂𝒙 .
RL
0/109
R2
0/9976
فروندلیچ

تمکین

𝟏
𝒆𝑪 𝒏𝒍
𝒏

𝒍𝒏𝒒𝒆 = 𝒍𝒏𝑲𝑭 +

𝑨 𝒏𝒍 𝑩 𝒒𝒆 = 𝑩 𝒍𝒏 𝑪𝒆 +

نوع سینیک
شبه درجه اول

شبه درجه دوم

معادله
𝟏𝒌
𝒕
𝟑𝟎𝟑 𝟐.

𝒍𝒐𝒈(𝒒𝒆 − 𝒒𝒕 ) = 𝒍𝒐𝒈 𝒒𝒆 −

𝒕
𝟏
𝒕
=
+
𝒆𝒒 𝒆𝟐𝒒 𝒒𝒕 𝒌𝟐 .

تاثیر اصالح نانوجاذب اولیه به وسیله دندریمر در
افزایش میزان حذف آنتراسن :در این سری از آزمایشات

Kf (mg g-1)(L mg-1)1/n
n
R2

1/927
1/703
0/9734

)A(L g-1
B
)b(J mol-1
R2
پارامتر
)qe (mg g-1
)K1 (min-1
R2

2/094
1048/747
993/875
0/9892
مقدار
20/058
0/2816
0/9268

)qe (mg g-1
)K2(g mg-1 min-1
R2

6/544
0/276
0/9999

آمده در جـــدول شــــماره  ،3با اصالح نانوذرات
مغناطیسی اولیه به وسیـــله دندریـــــمر میزان جذب
آنتراسن باال رفـــته و با افزایـــش تعداد نسل های
دندریمر بازدهی حذف به باالترین مقدار خود رسیده
است.

مقایسه ای بین  4نانوجاذب اصالح شده در فرآیند سنتز
انجام شد و توانایی جذب آنتـــراسن توسط هر کدام از
آن ها مورد آزمایش قرار گرفت .بر طبق نتایج به دست

جدول شماره  .3مقایسه درصد حذف آنتراسن بین جاذب های اصالح شده در این مطالعه

8
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شماره
1
2
3
4

جذب آنتراسن()%
39/44
62/05
81/63
100

جاذب
نانوجاذب مغناطیسی اولیه( ) Fe3O4 @ SiO2
نانوجاذب مغناطیسی اصالح شده با  4نسل دندریمر
نانوجاذب مغناطیسی اصالح شده با  8نسل دندریمر
نانوجاذب مغناطیسی اصالح شده با  12نسل دندریمر(نانوجاذب نهایی)

بحث و نتیجه گیری
آنالیزهای  SEM ،FTIRو  XRDبر روی دندریمر
مگنتیت ساخته شده نشان داد که نانوذره  Fe3O4با
موفقیت به وسیله نسل های دندریمر اصالح شده است.
بر طبق نتایج pH ،بهینه برای این تحقیق معادل با 7
است .این موضوع را می توان به حاللیت متفاوت
آنتراسن در مقادیر مختلف  pHنسبت داد( .)28میزان
 pHPZCتعیین کننده بار سطحی جاذب در مقادیر
مختلف می باشد ،میزان  pHPZCجاذب معادل  7به
دست آمد .در نتیجه در  pHمعادل  7بار سطحی جاذب
خنثی است ،هم چنین در  pHهای زیر  7بار سطحی
جاذب مثبت و در  pHهای باالی  7بار سطحی شبکه
منفی است .آنتراسن یک ترکیب آروماتیک غیر یونیزه و
غیر قطبی است .با توجه به این که در  pHمعادل  7بار
سطحی جاذب و آنتراسن هر دو خنثی است ،بنا بر این
باالترین میزان جذب صورت گرفته است .تغییرات
اسیدیته(از  3تا  ،)10باعث تغییر نیروی الکترواستاتیک
بین جاذب و آنتراسن می شود ،در نتیجه کاهش یا
افزایش  pHدر حالت های غیر از خنثی سبب کاهش
میزان جذب می گردد( .)27از ویژگی های ممتاز
نانوساختار سنتز شده ،جذب آالینده در محدوده خنثی
است ،زیرا در جذب آنتراسن از نمونه های واقعی آب
احتیاجی به تنظیم  pHندارد .داده های تحقیق با
پژوهش بودوانی و همکاران در سال  2015مطابقت
دارد .آن ها از جاذب های طبیعی برای حذف PAHs
استفاده کردند .در تحـــقیق آن ها برای بـــررسی اثر
تغییرات  pHمحلول بر روی جذب ،باالترین راندمان
حذف این ترکیبات در  pHمحدوده خنثی به دست
آمد(.)29
بر طبق نتایج حاصل از این پژوهش ،راندمان حذف
با افزایش دوز جاذب بیشتر می شود .با افزایش دوز
جاذب تعداد جایگاه های خالی در دسترس برای جذب
آنتراسن افزایش می یابد .این افزایش میزان حذف تا
9
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رسیدن دوز جـــاذب به  0/7گرم بر لیـــتر ادامه پیدا
می کند ،ولی در دوزهای باالتر از این مقدار تغییر
محسوسی در بازدهی جذب رخ نمی دهد .نتایج حاصل
از این آزمایش با تحقیقات داس و همکاران در سال
 2016مطابقت دارد .آن ها در بررسی حذف  PAHsبه
وسیله جاذب گرافن به این نتیجه رسیدند که راندمان
حذف با زیاد شدن مقدار گرافن افزایش می یابد تا این
که در دوز  1گرم بر لیتر تقریباً ثابت می شود( .)30در
پژوهش حاضر ،بیشترین مقدار حذف آنتراسن در دقیقه
 10رخ داده است .جایگاه های جذب کننده جاذب در
دقایق اولیه واکنش به صورت گسترده در دسترس
هستند در نتیجه فرآیند جذب با سرعت بیشتری اتفاق
می افتد .با زیادتر شدن زمان واکنش از  1تا  10دقیقه
راندمان حذف بیشتر می شود تا به زمان تعـــــادل
می رسد .نتایج به دست آمده با مطالعات ال خمس و
همکاران در سال  2014مطابقت دارد .آن ها با بررسی
حذف آنتراسن با کربن فعال زمان بهینه برای حذف
آنتراسن را  30دقیقه گزارش کردند( .)31یافته ها نشان
دادند که افزایش غلظت اولیه آنتراسن با راندمان حذف
نسبت عکس دارد و با افزایش تعداد مولکول های
آنتراسن بازدهی جذب کاهش می یابد ،زیرا با زیاد
شدن غلظت آنتراسن تعداد جایگاه های جذب خالی
کمتر شده و اکثر مکان های جذب به وسیله آنتراسن پر
شده است .نتایج به دست آمده با تحقیقات حسن و
همکاران در سال  2018مطابقت دارد .آن ها برای
حذف پلی آروماتیک ها با جاذب به این نتیجه رسیدند
که زیاد شدن غلظت این آالینده باعث کاهش درصد
حذف می شود(.)32
از دیگر امتیازات نانوساختار دندریمری سنتز شده،
توانایی استفاده مجدد از جاذب برای جذب آنتراسن
حداقل تا  5دوره احیاء با راندمان حذف باالی 80درصد
است .بررسی مدل های مختلف ایزوترم جذب بیانگر
این است که داده ها بیشتر از مدل النگمویر
( )R2=0/9976تبعیت می کنند و فرآیند جذب در این

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.6.1

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

دوره بیست و هفت ،شماره ششم ،اسفند 98

سنتز نانوذرات  Fe3O4اصالح شده با دندریمرهای -...امیرحسام حسنی و همکاران

جدول شماره  .4مقایسه عملکرد جاذب سنتز شده در این مطالعه با سایر جاذب ها برای حذف آنتراسن از محلول های آبی
pH
درصد حذف ظرفیت جذب
زمان
غلظت آنتراسن مقدار جاذب
نام جاذب
)(mg/g
)(%
)(min
)(g/L
)(mg/ L
این مطالعه
11/350
100
10
7
0/7
20
نانوذرات مغناطیسی اصالح شده
با دندریمر پرشاخه
28
4/15
100
10
7
4
0/05
نانوذرات مغناطیسی اصالح شده
با پلیمرهای آلی
31
0/14
30
مستقل
10
4
جاذب طبیعی Posidonia oceanica
از pH
33
78/12
80
2
0/08
4-20
کربن فعال به دست آمده از ضایعات
> 99%
الستیک وسایل نقلیه
34
30/27
120
7
20
20
زئولیت اصالح شده با نانوذرات آهن صفر
ظرفیتی و اکسید مس
منابع

در تحقیق حاضر به منظور باال بردن راندمان حذف
و افزایش کارایی و قدرت نانوذره مغناطیسی  ،Fe3O4به
اصالح سطح آن با دندریمرهای متیل آکریالت و اتیلن
دی آمین پرداخته شد .باالترین بازدهی جذب در pH
برابر  ،7زمان تماس 10دقیقه و دوز جاذب  0/7در
غلظت اولیه آنتراسن  20میلی گرم بر لیتر به دست آمد.
با افزایش زمان تماس و دوز جاذب درصد حذف
افزایش یافته و با زیاد شدن غلظت آنتراسن راندمان

حذف کاهش پیدا کرد .از طرفی کاهش نسبتاً کم
راندمان حذف نانوساختار برای جذب آنتراسن در طی 5
دوره احیاء ،بیانگر توانایی باالی این دندریمر مغناطیسی
برای استفاده در کاربردهــــای صـــنعتی است .این
پژوهش نشان داد که دندریـــمر مغــــناطیسی سنتز
شده به عنوان جــــاذبی کارا و مناســـب ،عملکرد
باالیی در حــــذف آنتـــراسن از محلول های آبی
دارد.
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Synthesis of Fe3O4 Nanoparticles Modified with Hyper
Branched Dendrimers to Remove Anthracene
from Contaminated Water
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Abstract
Introduction: Anthracene is one of the
chemical and persistent pollutants released
into the environment and the food chain
causing irreparable damage to the immune
system. This study aimed at removing
anthracene from aqueous solutions using
modified magnetic nanoparticles.

Findings: The highest level of removal
efficiency was obtained at the reaction time
of 10 min, the adsorbent dosage of 0.7 g/L,
and anthracene concentration of 20 mg L−1
at pH=7. The results showed that the
adsorption process followed the Langmuir
isotherm and pseudo-second-order kinetics.
Furthermore, the adsorbent product was
capable of resuscitation up to 5 cycles.

Materials & Methods: Initially, Fe3O4
nanoparticles were synthesized with silicon
dioxide shell and then modified with
organic dendrimers. The adsorbent product
characterized by Fourier-transform infrared,
X-ray diffraction, and scanning electron
microscopy. Following that, the effects of
different operational parameters in the
adsorption process were investigated in this
study, and the UV-Vis spectrophotometer
was used to measure the anthracene content
in the solutions. The adsorbent resuscitation
was also assessed in this study.

Discussion & Conclusions: According to
the results, the synthesized magnetic
dendrimer was able to remove anthracene
from aqueous solutions of contaminated
water with high efficiency.
Keywords:
Anthracene,
Adsorption,
Contaminated
water,
Hyperbranched
dendrimers
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