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Research subject: This study demonstrates a synthetic strategy for the
preparation of porous SiO2 for adsorption applications using natural
and waste materials from rice husks which are functionalized with polymer dendrimer molecules and surface amino groups as the source of
biosilica and were investigated to remove divalent cadmium ions from
aqueous solutions.
Research approach: Porous silica nanoparticles with a mean diameter
of 45 nm were successfully fabricated from rice husk (RH) biomass via
a multistep method. During the first step, sodium silicate is extracted
from rice husks. Then, cetyltrimethylammonium bromide, HCl, and acetic acid were added to the sodium silicate solution, and the resulting
mixture was sonicated. After the hydrothermal reaction, the collected samples were calcinated to obtain silica nanoparticles. These synthetic nanoparticles were identified using various techniques such as
Fourier-transform infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis,
transmission electron microscopy, field emission scanning electron microscopy, nitrogen adsorption-desorption analysis and dynamic light
scattering analysis. Then, the adsorption kinetics and the effects of synthetic nanoadsorbents dosage on the removal of divalent cadmium ions
were investigated. The effect of contact time on cadmium adsorption
and recyclability of adsorbent was also investigated.
Main results: The results show that there is no significant reduction
in the performance and activity of this nanosorbent in the adsorption
of metal ions after 6 times of recycling and reuse. The excellent performance of this nanosorbent in the removal of metal ions is due to its high
porosity, active surface amine groups and high surface-to-volume ratio.
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نانوذرات سيليکاي استخراج شده از پوسته برنج و عاملدار شده با مولکول های
دندريمر بهعنوان يک جاذب قابل بازيافت مؤثر بهمنظور حذف کادميوم دو
ظرفيتي از محلولهاي آبي
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چکیــده
موضــوع تحقیــق :در ایــن پژوهــش در ابتــدا نانــوذرات ســیلیکا از پوســته برنــج بــه
عنــوان یــک منبــع زیســتی اســتخراج شــدند .ایــن نانــوذرات ســیلیکا متخلخــل بــا
انــدازه میانگیــن  45نانومتــر بــه طــور موفقیــت آمیــزی از طریــق یــک روش چنــد
مرحلـهای از پوســته برنــج تهیــه و بــا دندریمــر عامـلدار شــدند و بــه منظــور حــذف
یونهــای کادمیــوم دوظرفیتــی از محلولهــای آبــی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
روش تحقیــق :در ابتــدا سدیمســیلیکات از پوســته برنــج اســتخراج و بــه آن ســتیل
تریمتیــل آمونیــوم برمیــد ،هیدروکلریــک اســید و اســتیک اســید اضافــه شــد و
مخلــوط حاصــل تحــت امــواج فراصــوت قــرار گرفــت .پــس از واکنــش هیدروترمــال،
نمونههــای جمــع آوری شــده کلســینه و نانــوذرات ســیلیکا مــورد نظــر ســنتز شــدند.
ســپس نانــوذرات ســنتزی بــا مولکولهــای دندریمــر عامـلدار شــدند .ایــن نانــوذرات
بــا بکارگیــری روشهــای مختلــف همچــون طیفســنجی مادونقرمــز تبدیلفوریــه،
آزمــون وزن ســنجی حرارتــی ،میکروســکوپ الکترونــی عبــوری ،میکروســکوپ
الکترونــی روبشــی ،اندازهگیــری ســطح ویــژه و توزیــع انــدازه ذرات شناســایی شــدند.
ســپس اثــر زمــان بــر عملکــرد جــاذب و تأثیــرات مقادیــر مختلــف ایــن نانــوذرات
ســنتزی بــه عنــوان جــاذب در حــذف یونهــای کادمیــوم دوظرفیتــی مــورد بررســی
قــرار گرفــت .همچنیــن تأثیــر زمــان تمــاس جــاذب بــر میــزان جــذب کادمیــوم و
قابلیــت بازیافــت و اســتفاده مجــدد از جــاذب نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
نتایــج اصلــی :نتایــج نشــان میدهــد کــه کاهــش محسوســی در عملکــرد و فعالیــت
ایــن نانوجــاذب در جــذب یونهــای فلــزی بعــد از  6بــار بازیافــت و اســتفاده مجــدد
مشــاهده نشــده اســت .عملکــرد عالــی ایــن نانوجــاذب در حــذف یونهــای فلــزی بــه
دلیــل تخلخــل بــاال ،گروههــای آمینــی فعــال ســطحی و نســبت ســطح بــه حجــم
با ال ست.

نانوذرات سيليکاي استخراج شده از پوسته برنج و...

-1مقدمه
امــروزه بــا افزایــش فعالیتهــای صنعتــی میــزان
آلودگیهــای محیطــی ناشــی از تولیــد فلــزات ســنگین
بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت .یونهــای فلــزی ســنگین
میتواننــد بعضــی مولکولهــای زیســتی همچــون نوکلئیــک
اســیدها ،پروتئینهــا و حتــی متابولیســمها در موجــودات
زنــده را دچــار اختــال کننــد و مشــکالت جــدی را در
ســامتی بوجــود آورنــد [ .]1-3از اینــرو امــروزه روشهــای
گوناگونــی بمنظــور حــذف یونهــای فلــزی ســنگین شــامل
فیلتراســیون غشــایی ،رســوبگذاری شــیمیایی ،تبــادل یونــی،
اســتخراج ،الکتروشــیمی ،اســمز معکــوس و روشهــای جذبــی
بــرای حــذف آنهــا از پســابها و محیطهــای آبــی گســترش
یافتهانــد [ .]4-10بــا ایــن وجــود در میــان روشهــای
ذکــر شــده ،روشهــای جذبــی بدلیــل ســادگی ،بکارگیــری
ترکیبــات متعــدد زیســت ســازگار و هزینــه پایینتــر بــه
شــدت مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد .همچنیــن تأثیرگــذاری
مؤثــر و یکنواخــت از دیگــر ویژگیهــای بــارز فرآیندهــای
جذبــی بهمنظــور حــذف مقادیــر ناچیــز یونهــای فلــزی
ســنگین میباشــد [.]11-12
کادمیــوم یکــی از فلــزات ســنگین ســمی میباشــد کــه در
ســالیان اخیــر مطالعــات گســتردهای در راســتای جــذب آن از
پســاب صــورت گرفتــه اســت .نتایــج پژوهشهــای  Singhو
همکارانــش بهمنظــور حــذف یونهــای کادمیــوم بــا روش
جــذب ســطحی بــا بکارگیــری نانوکامپوزیــت پلیآکریــل آمید
اصــاح شــده بــا صمغ-ســیلیکا نشــان میدهــد کــه ایــن
نانوجــاذب عملکــرد مؤثــری در حــذف یونهــای کادمیــوم از
خــود نشــان میدهــد .عــاوه بــر ایــن فرآینــد جــذب براســاس
دادههــای تعادلــی از مــدل النگمویــر پیــروی میکنــد و
مقادیــر ضرایــب همبســتگی بــرای همدماهــای النگمویــر و
فرندلیــچ بــه ترتیــب برابــر بــا  0/99و 0/83میباشــد [.]13
 Fergusonو همکارانــش ســیلیس متخلخــل سلســله مراتبــی
 S8و ســیلیس متخلخــل شــش ضلعــی  S12و  S16را بــا
روش قالببنــدی غیرمعمــول بــه کمــک مــاده ســطح فعــال
تهیــه کردنــد .همچنیــن آنهــا ســیلیس متخلخــل عامــلدار
شــده بــا منافــذ و ريختــار قابــل تنظیــم بــا پیونــد لیگاندهــای
مونوآمینــو ،دی-آمینــو یــا تریآمینــو را ســنتز کردنــد .ایــن
پژوهــش نشــان میدهــد کــه توانایــی جاذبهــا بــه چگالــی
منافــذ ،ســاختار منافــذ و میــزان دسترســی بــه گروههــای
آمینــی پیونــدی ارتبــاط دارد بــه طوریکــه ســیلیکا عام ـلدار
شــده بــا مونوآمیــن بــه طــور کامــل میتوانــد یونهــای
کامیــوم دوظرفیتــی را حــذف کنــد [ .]14همچنیــن معینیــان
و همکارانــش بهمنظــور تولیــد ســیلیکا ،از شــلتوک برنــج
بــه عنــوان منبــع ســیلیکا اســتفاده کردنــد کــه پــس از
پیــش تصفیــه اســیدی بــا ســرکه ســیب و آب لیمــو بــه-
عنــوان مــاده اســیدی ضعیــف و ســپس تصفیــه حرارتــی ،از
ایــن ســیلیکا اســتخراج شــده بــه منظــور حــذف یونهــای
کادمیــوم اســتفاده کردنــد .عملکــرد جــاذب ســنتزی تحــت

شــرایط متفــاوت از لحــاظ دز جــاذب ،غلظــت فلــز pH ،و زمان
تمــاس مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گرفــت و نتایــج نشــان
میدهــد کــه ماکزیمــم ظرفیــت جــذب کادمیــوم بــا اســتفاده
از  3گــرم جــاذب در هــر لیتــر pH=6 ،و مــدت زمــان تمــاس
 120دقیقــه در غلظــت  5میلیگــرم در لیتــر کادمیــوم
بدســت آمــد کــه بــرای ســیلیکای تولیــد شــده از زائــدات
ســرکه ســیب و زائــدات آب لیمــو بــه ترتیــب برابــر بــا  58و
 61درصــد میباشــد .همچنیــن نمودارهــای جــذب بــا مقــدار
ضریــب همبســتگی بیــش از  0/99از همدمــای فروندلیــچ
تبعیــت میکنــد [.]15
از طــرف دیگــر ،بــا توجــه بــه پیشــرفتها در نانوتکنولوژی،
بکارگیــری نانــوذرات در حــذف یونهــای فلــزی ســنگین از
محلولهــای آبــی بــا توجــه بــه ویژگیهــای منحصــر بــه
فــرد ایــن نانــوذرات بــه طــور چشــمگیری افزایــش یافتــه
اســت [ .]16-17در ســالیان اخیــر ســنتز ذرات بــا انــدازه
نانــو بعنــوان یــک موضــوع تحقیقاتــی رو بــه رشــد در
علــوم شــیمیایی ،مــواد و در تطابــق بــا توســعه گســترده
نانوتکنولــوژی شــناخته شــدهاند [ .]18خصوصیــات و
ویژگیهــای کاهــش انــدازه ذرات موجــب توســعه کاربردهــای
جدیــد در ناحیههایــی همچــون جــذب ،کاتالیســتی ،نــوری و
الکترونیــک شــدهاند [.]19
دندریمرهــا گروهــی از ماکرومولکولهــا بــا شــاخههای
فــراوان در ابعــاد نانومتــر و بــا ویژگیهــای بینظیــر همچــون
ســازگاری زیســتی ،هموژنیتــی ســاختاری  ،گروههــای فعــال
متعــدد و تخلخــل عالــی میباشــند کــه بــه طــور گســتردهای
در زمینههــای کاتالیســتی ،ترکیبــات زیســتی ،رهاســازی دارو،
زیســت پزشــکی ،رفتارهــای درمانــی ســلولهای ســرطانی و
جداســازی یونهــای فلــزی از پســابها و محلولهــای آبــی
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد [.]20
در ســالیان اخیــر توســعه ســنتز ســریع جاذبهــای ســبز،
مقــرون بصرفــه و غیرســمی از ضایعــات کشــاورزی بعنــوان
یــک موضــوع در حــال توســعه مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت .پوســته برنــج یــک محصــول کــم ارزش از آســیاب
پوســته برنــج میباشــد کــه محتــوای ســیلیکای موجــود در
آن حــدود  94درصــد شــناخته شــده اســت [ .]21ســیلیکا
بعنــوان یــک مــاده صنعتــی بســیار مهــم دارای کاربردهــای
گســتردهای میباشــد بویــژه نانــوذرات ســیلیکا بدلیــل ناحیــه
ســطح ویــژه بــاال مــورد توجــه زیــادی قــرار گرفتهانــد و
دارای کاربردهــای کلیــدی در زمینههــای گوناگــون همچــون
عایــق ،سنســور ،جداســازی و کاتالیســت میباشــند [-24
 .]22امــروزه روشهــای گوناگونــی بــه منظــور ســنتز ایــن
نانــوذرات بــا کنتــرل انــدازه ،مورفولــوژی و تخلخــل شــناخته
شــدهاند امــا یکــی از معایــب اکثریــت ایــن روشهــا شــامل
هزینــه بــاال میباشــد .همچنیــن بســیاری از روشهــای
ســنتزی نانوســیلیکا نیازمنــد دمــای بــاال ،فشــار بــاال و محیــط
اســیدی قــوی میباشــند [.]25-27
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از اینــرو در پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه ویژگیهــای
نانــوذرات ،دندریمرهــا و روشهــای جذبــی ،نانوســیلیکای
اســتخراج شــده از پوســته برنــج اســتخراج و ســپس بــا
مولکولهــای دندریمــر عامــلدار شــدند و بعنــوان یــک
نانوجــاذب مؤثــر و قابــل بازیافــت در جداســازی یونهــای
کادمیــوم دوظرفیتــی بــا مقادیــر مختلــف جــاذب و بررســی
اثــر زمــان بــر عملکــرد جــذب مــورد مطالعــه و ارزیابــی قــرار
گرفــت.
 -2بخش تجربی
 -1-2مــواد شــیمیایی و دســتگاههای مــورد
اســتفاده
تمامــی مــواد شــیمیایی اســتفاده شــده شــامل ســتیل
تریمتیــل آمونیــوم برمیــد(CTAB: Cetyltrimethyl
(-3 ، )Ammonium Bromideتریاتوکســی ســایلیل)-
پروپیــل آمیــن (،)Triethoxysilyl)-propylamine(-3
متیلآکریــات( ، )Methyl acrylateبیس(-3-آمینوپروپیــل)
آمیــن ( ،)aminopropyl)amine-3(Bisاســید نیتریــک
( ،)HNO3هیدروکلریدریــک اســید ( ،)HClاســتیک اســید
( )HOAcو ســدیم هیدروکســید ( )NaOHاز شــرکت مــواد
شــیمیایی ســیگما آلدریــچ خریــداری شــدند .همچنیــن
پوســته برنــج مــورد اســتفاده از کامفیــروز اســتان فــارس
تهیــه شــد .ســایر مــواد در درجــه خلــوص تجزیـهای و بــدون
تخلیــص اضافــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .طیــف ســنجی
تبدیلفوریــه مادونقرمــز ( )FT-IRاز نمونههــا بــا اســتفاده
از دســتگاه طیفســنج  Shimadzu FT-IR 8300انجــام
شــد .تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی عبــوری ( )TEMبــا
اســتفاده از دســتگاه میکروســکوپ انتقــال الکترونــی فیلیپــس
 EM208بــا ولتــاژ  100کیلوولــت گرفتــه شــد و آزمــون
پــراش نــور دینامیکــی ( )DLSبــا دســتگاه HORIBA-LB550
انجــام گرفــت .طیفهــای آزمــون وزن ســنجی حرارتــی
 TGAدر دســتگاه  Perkin Elmerو بــا اســتفاده از گاز حامــل
 N2و سـ�رعت تغییـ�ر دمایـ�ی  20 ºC min-1مــورد بررســی
قــرار گرفتنــد .غلظــت یونهــای کادمیــوم در محلــول بــا
بکارگیــری پالســمای جفــت شــده القایــی مــورد بررســی قــرار
گرفــت (.)ICP, analysis (Varian, Vista-pro
 -2-2ســنتز نانــوذرات ســیلیکای اســتخراج شــده
از پوســته برنــج
در ابتــدا پوســته برنــج چندیــن بــار بــا آب و اتانــول بــه
منظــور حــذف آلودگیهــا شســته شــد و در دمــای 100
درجــه ســانتیگراد بــه مدت  12ســاعت خشــک شــد .پوســته
برنــج موردنظــر بــه مــدت  1ســاعت در دمــای  400درجــه
ســانتیگراد و  2ســاعت در دمــای  750درجــه ســانتیگراد
در یــک کــوره آزمایشــگاهی قــرار گرفــت .ســپس بــه  5گــرم
از خاکســتر پوســته برنــج حاصــل شــده  300میلیلیتــر
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اســید نیتریــک  1مــوالر اضافــه شــد و بــه مــدت  10ســاعت
در دمــای محیــط تحــت چرخــش مکانیکــی قــرار گرفــت.
پــودر ســفید تولیــد شــده چندیــن بــار بــا آب و اتانــول شســته
شــد و بــه مــدت  6ســاعت در دمــای  70درجــه ســانتیگراد
قــرار گرفــت .ســپس  3گــرم از ســیلیکا اســتخراج شــده بــا
 2گــرم ســدیم هیدروکســید مخلــوط شــد و در دمــای 650
درجــه ســانتیگراد بــه مــدت  2ســاعت حــرارت داده شــد.
پــودر بدســت آمــده در  500میلیلیتــر آب حــل شــد و
محلــول حاصــل فیلتــر شــد و باقیمانــده بــا  50میلیلیتــر
آب گــرم شســته شــد .بنابرایــن در ایــن حالــت محلولــی از
ســدیم ســیلیکات حاصــل شــد .ســپس  4میلیلیتــر اســتیک
اســید بــه یــک محلولــی از ســتیل تریمتیــل آمونیــوم
برمیــد ( 2گــرم) و  50میلیلیتــر هیدروکلریدریــک اســید
 2مــوالر اضافــه شــد و ســپس محلــول حاصــل بــه مــدت
 2ســاعت تحــت چرخــش مکانیکــی قــرار گرفــت .ســپس
ایــن محلــول در دمــای  60درجــه ســانتیگراد قطــره بــه
قطــره و تحــت چرخــش مکانیکــی شــدید بــه  30میلیلیتــر
محلــول سدیمســیلیکات ( 10درصــد وزنــی) اضافــه شــد و
بــه مــدت  30دقیقــه در دمــای محیــط قــرار گرفــت .پــودر
ســفید تشــکیل شــده بــا اســتفاده از ســانتریفیوژ فیلتــر شــد و
چندیــن بــار بــا اتانــول و آب مقطــر شســته شــد .ســپس 50
میلیلیتــر آب مقطــر بــه رســوب حاصــل اضافــه شــد و pH
مخلــوط بــا هیــدرو کلریدریــک اســید  2مــوالر بــه  2نزدیــک
شــد و بــه مــدت  1ســاعت در معــرض امــواج فراصــوت قــرار
گرفــت .پــس از انجــام واکنــش هیدروترمــال در دمــای 150
درجــه ســانتیگراد بــه مــدت  24ســاعت ،نانــوذرات تولیــدی
بــا بکارگیــری ســانتریفیوژ جمــع آوری ،شســته و در دمــای
محیــط خشــک شــد .در نهایــت رســوب حاصــل در دمــای
 650درجــه ســانتیگراد بــه مــدت  2ســاعت بــه منظــور
تهیــه نانــوذرات ســیلیکا کلســینه شــد [( ]28شــکل .)1
 -3-2ســنتز نانــوذرات ســیلیکای عامـلدار شــده
بــا (-3تــری اتوکســی ســایلیل)-پروپیل آمیــن
( )nSiO 2- NH 2
 1گــرم از نانوســیلیکا بــه  0.352گــرم از (-3تریاتوکســی
ســایلیل)-پروپیل آمیــن ( 2میلیمــول) در  5میلیلیتــر
اتانــول اضافــه شــد و مخلــوط حاصــل بــه مــدت  12ســاعت
تحــت شــرایط رفالکــس قــرار گرفــت .ســپس مخلــوط تــا
دمــای محیــط ســرد شــد و محصــول جامــد بــا ســانتریفیوژ
جداســازی و بــه منظــور حــذف گونههــای واکنــش نــداده
بــا آب و اتانــول شســته شــد و نهایتــاً در دمــای  80درجــه
ســانتیگراد بــه مــدت  6ســاعت خشــک شــد [( ]28شــکل
.)2
 -4-2سنتز MA1-nSiO2
 1گــرم از نانــوذرات  SiO2-NH2بــه محلــول در حــال
چرخــش مکانیکــی متیلآکریــات ( 0/42گــرم5 ،
میلیمــول) در  5میلیلیتــر متانــول اضافــه شــد و مخلــوط
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.شکل  :1طرح شماتیک سنتز نانوذرات سیلیکای استخراج شده از پوسته برنج

Figure 1: Schematic scheme of synthesis of silica nanoparticles extracted from rice husk.

حاصــل در دمــای محیــط بــه مــدت  24ســاعت تحــت
چرخــش مکانیکــی قــرار گرفــت .ســپس نانــوذرات ســنتزی بــا
ســانتریفیوژ جداســازی شــد و بــه منظــور حــذف گونههــای
واکنــش نــداده بــا متانــول گــرم شســته شــد و نهایتــاً در
یگراد در یــک آون خــاء خشــک
دمــای  60درجــه ســانت 
شــد [(]28شــکل .)2
 -5-2سنتز NH2(1)-MA1-nSiO2
بــه یــک مخلوطــی از  MA1-nSiO2در  5میلیلیتــر
متانــول 1.2 ،میلیلیتــر بیس(-3-آمینوپروپیل)آمیــن (10
میلی-مــول) اضافــه شــد و مخلــوط واکنــش تحــت شــرایط
رفالکــس بــه مــدت  4ســاعت یــا تحــت تابــش مایکروویــو
( 200وات) بــه مــدت  2ســاعت قــرار گرفــت .ســپس
محصــول نهایــی بــا بکارگیــری ســانتریفیوژ جداســازی و بــا
متانــول گــرم بــه منظــور حــذف گونههــای واکنــش نــداده
شســته و در دمــای  60درجــه ســانتیگراد در یــک آون خــاء
خشــک شــد [(]28شــکل .)2
 -6-2ســنتز نانــوذرات ســیلیکای عام ـلدار شــده
بــا دندریمــر
بــه یــک محلولــی از متیلآکریــات ( 10میلیمــول) در
 10میلیلیتــر متانــول 1 ،گــرم نانــوذرات NH₂(1)-MA1-
 nSiO₂اضافــه شــد و مخلــوط حاصــل در دمــای محیــط بــه
مــدت  24ســاعت تحــت چرخــش مکانیکــی قــرار گرفــت.
ســپس نانــوذرات ســنتزی ( )MA2-nSiO2بــا بکارگیــری
ســانتریفیوژ جداســازی و بــه منظــور حــذف گونههــای
واکنــش نــداده بــا متانــول گــرم شســته شــد و در دمــای

 60درجــه ســانتیگراد در یــک آون خــا خشــک شــد.
ســپس بــه  1گــرم از نانــوذرات ســنتزی  MA2-nSiO2در 10
میلیلیتــر متانــول 2.4 ،میلیلیتــر بیس(3-آمینوپروپیــل)
آمیــن ( 20میلیمــول) اضافــه شــد و مخلــوط حاصــل در
دمــای محیــط بــه مــدت  4ســاعت تحــت شــرایط رفالکــس
یــا تابــش مایکروویــو ( 200وات 120 ،درجــه ســانتیگراد)
بــه مــدت  2ســاعت قــرار گرفــت .محصــول نهایــی (-nSiO₂
 )Dendrimerبــا بکارگیــری ســانتریفیوژ جداســازی و بــا
متانــول گــرم بــه منظــور حــذف گونههــای واکنــش نــداده
شســته شــد و نهایتــاً در دمــای  60درجــه ســانتیگراد در
یــک آون خــا خشــک شــد [( ]28شــکل .)2
 -7-2رفتــار وابســته بــه زمــان نانوجــاذب -nSiO₂
 Dendrimerدر جــذب یونهــای کادمیــوم
رفتــار جذبــی وابســته بــه زمــان یونهــای کادمیــوم
یگــرم نانوجــاذب -nSiO₂
دوظرفیتــی بــا بکارگیــری  16میل 
 Dendrimerدر  50میلیلیتــر محلــول یــون کادمیــوم
(غلظــت اولیــه کادمیــوم )0.2 mmol/L :در شــرایط دمایــی
 45درجــه ســانتیگراد و در  pH=7و در بــازه زمانــی 3-21
دقیقــه مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گرفت .ســپس نانــوذرات
جــاذب از طریــق ســانتریفیوژ جداســازی و مقــدار یونهــای
باقیمانــده در محلــول بــا بکارگیــری طیفســنجی پالســمای
جفــت شــده القایــی مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
 -3نتایج و بحث
در ابتــدا شناســایی و بررســی خصوصیــات نانــو جــاذب
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.شکل  :2فرآیند سنتز نانوذرات سيليکاي عاملدار شده با مولکول های دندريمر

Figure 2: Process for preparation of dendrimer molecules immobilized on nanosilica.

FT-IR، XRD، TEM،

ســنتزی بــا بهکارگیــری روشهــای
 FE-SEMو  DLSمــورد بررســی قــرار گرفــت.
 -1-3طیفســنجی مــادون قرمــز تبدیــل فوریــه
()FT-IR
شــکل  1طیفســنجی مــادون قرمــز تبدیــل فوریــه
نانــوذرات NH2(1)- ،MA1-nSiO2 ،nSiO2-NH2 ،nSiO2
 MA1-nSiO2و  Dendrimer-nSiO2در دامنــه عــدد موجــی
 500-4000 cm-1را نشــان میدهــد .حضــور پیکهــا در
دامنــه 1000-1150 cm-1مرتبــط بــا ارتعاشــات کششــی
نامتقــارن  Si-Oدر ســاختار  Si-O-Siمیباشــد [.]29
عــاوه برایــن وجــود یــک پیــک پهــن در اطــراف cm-1
 3400تأییدکننــده ارتعاشــات کششــی مولکولهــای آب
میباشــد [ .]30پیکهــا در ناحیههــای -1410 ،1543
 1400و 1000-1150 cm-1بــه ارتعاشــات خمشــی ،N-H
ارتعاشــات کششــی  C-Nو ارتعاشــات کششــی نامتقــارن Si-
 O-Siاختصــاص دارنــد کــه تأییــد کننــده تشــکیل نانــوذرات
 nSiO2-NH2میباشــند (شــکل  .)3 Abعــاوه بــر ایــن،
پیکهــا بــا شــدت متوســط در ناحیههــای 3165-3385
و  2808-2985 cm-1بــه ارتعاشــات کششــی  N-Hو C-H
گروههــای پروپیلــی اختصــاص دارد (شــکل  .)3 Abطیــف
ســنجی مــادون قرمــز تبدیــل فوریــه بــه منظــور تأییــد
تبدیــل کامــل نانــوذرات آمینــی  nSiO2-NH2بــه اســتر
( )MA1-nSiO2و اســتر بــه آمیــد ()NH2(1)-MA1-nSiO2
انجــام گرفــت کــه حضــور پیکهــای جذبــی در ناحیههــای
1735 ،1387 ،1250-1310 ،1165-1205 ،1000-1150
و  2810-2985 cm-1کــه مرتبــط بــا بــا ارتعاشــات Si-O-Si
(کششــی)( C-N ،کششــی)( C-O ،کششــی)( CH3 ،خمشــی)،
( C=Oاســتر ،کششــی) و ( C-Hکششــی) میباشــد حضــور
نانــوذرات  MA1-nSiO2را در شــکل  3 Acتأییــد میکنــد.
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عــاوه بــر ایــن پیکهــای جذبــی در  1641 cm-1کــه
اختصــاص بــه نانــوذرات  NH2(1)-MA1-nSiO2و -nSiO2
 Dendrimerدارنــد در طیــف  FT-IRشــکل  2 Ad,eنشــان
داده شــده اســت [ .]28همچنیــن حضــور پیکهــای جذبــی
در  O-H( 3400کششــی) N-H( 3150-3380 ،کششــی)،
 C-H( 2810-2985کششــی)CH2( 1460-1470 ،
خمشــی) )C-N( 1165-1205 ،و Si-O-( 1000-1150 cm-1
 Siکششــی) نشــاندهنده حضــور نانــوذرات NH2(1)-MA1-
 nSiO2و  Dendrimer-nSiO2در طیــف  FT-IRمیباشــند
(شــکل  .)Ad,e3بــه منظــور بررســی و ارزیابــی تبدیــل کامــل
مرحلــه آمیداســیون ،مخلــوط نانــوذرات اســتر  MA2-nSiO2و
بیس(-3آمینوپروپیــل) آمیــن در  5میلیلیتــر متانــول تحــت
شــرایط رفالکــس قــرار گرفتنــد و میــزان پیشــرفت واکنــش
بــا طیــف ســنجی مــادون قرمــز تبدیــل فوریــه و مانیتورینــگ
حــذف پیــک اســتری در 1735 cm-1و پدیــدار شــدن پیــک
آمیــدی در 1641 cm-1مــورد بررســی قــرار گرفــت (شــکل
 .]28[ )B3تبدیــل کامــل نانــوذرات اســتری بــه آمیــدی بعــد
از  4ســاعت از انجــام واکنــش در شــرایط رفالکــس انجــام
شــد.
 -2-3آزمون وزن سنجی حرارتی ()TGA
پایــداری حرارتــی نانــوذرات ،MA1-nSiO2 ،nSiO2-NH2
 NH2(1)-MA1-nSiO2و  Dendrimer-nSiO2مطابــق
بــا شــکل  C3بــا آزمــون  TGAمــورد بررســی قــرار گرفــت.
دو مرحلــه کاهــش وزنــی در نمودارهــای توزیــن حرارتــی
مشــاهده میشــود کــه مرحلــه اول مرتبــط بــا حــذف آب،
گروههــای هیدروکســی ســطحی و حاللهــای جــذب شــده
بــه صــورت فیزیکــی و مرحلــه دوم کاهــش وزنــی مرتبــط
بــا حــذف گونههــای آلــی روی ســطح نانــوذرات ســیلیکا
میباشــد [.]31
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شکل  )A( :3طیف  FT-IRنانوذرات ( nSiO₂-A)-MA1(NH₂ )d( ،nSiO₂-MA1 )c( ،NH₂-nSiO₂ )b( ،nSiO₂ )aو (-nSiO₂ )e
 )B( ، Dendrimerمانیتورینگ تبدیل نانوذرات  nSiO₂-MA2به  Dendrimer-nSiO₂با طیفسنجی  FT-IRبعد از  1 )aساعت2 )b ،
ساعت 3 )c ،ساعت و  4 )dساعت و ( )Cآزمون وزن سنجی حرارتی نانوذرات nSiO₂-MA1-)1(NH₂ )c ،nSiO₂-MA1 )b ،NH₂-nSiO₂ )a
و .Dendrimer-nSiO₂ )d
)Figure 3: (A) FT-IR spectra of nanoparticles (a) nSiO₂, (b) nSiO₂-NH₂, (c) MA1-nSiO₂, (d) NH₂ (A) -MA1-nSiO₂ and (e
nSiO₂-Dendrimer, ( B) Monitoring the conversion of MA2-nSiO₂ nanoparticles to nSiO₂-Dendrimer by FT-IR spectros)copy after a) 1 hour, b) 2 hour, c) 3 hour and d) 4 hour and (C) Thermal analysis of nanoparticles a) nSiO₂-NH₂, b
MA1-nSiO₂, c) NH₂ (1) -MA1-nSiO₂ and d ) nSiO₂-Dendrimer.

نتایــج آزمــون وزن ســنجی حرارتــی در جــدول  1خالصــه
شــده اســت .مطابــق بــا نمــودار ،میــزان کاهــش وزنــی
ترکیبــات آلــی مشــاهده شــده بــرای نانــوذرات ،nSiO2-NH2
 NH2(1)-MA1-nSiO2 ،MA1-nSiO2و Dendrimer-nSiO2
بــه ترتیــب برابــر بــا  13.69 ،11.1 ،6.71و 43.28%
میباشــد .بــر ایــن اســاس میــزان تبدیــل تئــوری نانــوذرات
 nSiO2-NH2بــه  MA1-nSiO2برابــر بــا MA1-nSiO2 ،42%
بــه  NH2(1)-MA1-nSiO2برابــر بــا  77%و بــرای تبدیــل
 NH2(1)-MA1-nSiO2بــه  Dendrimer-nSiO2برابــر بــا
 62%میباشــد [ .]28شــایان ذکــر اســت کــه میــزان تبدیــل

نانــوذرات ســنتزی در هــر مرحلــه براســاس میــزان مــاده
مــورد اســتفاده در هــر مرحلــه ســنتزی و همچنیــن میــزان
واقعــی مــاده شــیمیایی ســاپورت شــده براســاس نتایــج آزمون
وزن ســنجی قابــل محاســبه میباشــد.
 -3-3بررســی انــدازه ذرات بــا میکروســکوپ
الکترونــی عبــوري ( )TEMو میکروســکوپ الکترونــی
روبشــی ( )FE-SEMو متوســط انــدازه ذرات ()D.L.S
تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی عبــوری ،میکروســکوب
الکترونــی روبشــی و توزیــع انــدازه ذرات نمونههــای
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جدول  :1نتایج آزمون وزن سنجی حرارتی ( )TGAنانوذرات سنتزی.

Table 1: Results of thermal analysis (TGA) of synthetic nanoparticles.

بازده

مؤلفه آلی

-

1.1

)(%

][mmolg-1nSiO2

42

0.5

62

0.2

77

درصد وزنی مؤلفه آلیa
6.7

0.4

 aدرصد کاهش وزنی در دامنه دمایی  150-600درجه سانتی گراد

ســنتزی ســیلیکا و  Dendrimer-nSiO2در شــکل 4نشــان
داده شــده اســت .تصویــر میکروســکوپ الکترونــی عبــوری
مربــوط بــه نانــوذرات ســیلیکا نشــان میدهــد کــه ذرات
بــا قطــر میانگیــن  45نانومتــر و در توافــق خوبــی بــا توزیــع
انــدازه ذرات و میکروســکوپ الکترونــی روبشــی میباشــد
(شــکل  .)a,c,e4همچنیــن تصویــر  FE-SEMنشــاندهنده
مورفولــوژی تقریبــاً کــروی و توزیــع یکنواخــت نانوســیلیکا
ســنتزی میباشــد (شــکل .]28[ )c3
عامــلدار شــدن ســطحی نانوســیلیکای ســنتزی بــا

نمونه

nSiO2-NH2

11.1

MA1-nSiO2

43.3

nSiO2-Dendrimer

13.7

NH2(1)-MA1-nSiO2

-4-3آزمون جذب-واجذب نیتروژن ()BET
روش BETیــک آزمــون فیزیکــی بــرای بررســی جــذب
مولکولهــای گاز روی ســطح جامــد میباشــد .در روش
 BETمیــزان جــذب گاز روی ســطح نســبت مســتقیمی بــا
میــزان ســطح دارد از ایــن رو هرچــه ســطح بیشــتر باشــد
میــزان گاز جــذب شــده روی ســطح نیــز افزایــش مییابــد
و بــا اندازهگیــری میــزان گاز جــذب شــده روی ســطح
میتــوان میــزان ســطح مــاده را انــدازه گیــری کــرد .از اینــرو
بهمنظــور بررســی ناحیــه ســطح ویــژه و تخلخــل نانــوذرات

شکل  :4تصاویر ( a) TEM،(c) FE-SEMو ( e) DLSبرای ذرات نانوسیلیکا و تصاویر ( a) TEM، (c) FE-SEMو ( e) DLSبرای نانوذرات
.Dendrimer-nSiO₂
Figure 4 (a) TEM, (c) FE-SEM and (e) DLS images of nanosilica and (b) TEM, (d) FE-SEM and (f) DLS images for
nSiO₂-Dendrimer

مولکولهــای دندریمــر منجــر بــه افزایــش انــدازه ذرات
بــه حــدود  50نانومتــر میشــود کــه تصویــر میکروســکوپ
الکترونــی عبــوری نانــوذرات  Dendrimer-nSiO2در شــکل
 b4مؤیــد ایــن موضــوع میباشــد .همچنیــن شــکل  d 4و
 fنشــاندهنده مورفولــوژی کــروی ( )FE-SEMو میانگیــن
انــدازه ذرات ( 50 )DLSنامومتــر بــرای Dendrimer-nSiO2
میباشــد کــه در تطابــق عالــی بــا تصویــر  TEMمیباشــند.
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ســنتزی ،آزمــون جذب-واجــذب گاز نیتــروژن ()BET
بــروی نمونههــای  NH2(1)-MA1-nSiO2 ،nSiO2و -nSiO2
 Dendrimerانجــام گرفــت و نتایــج ناحیــه ســطح ویــژه ،قطر
میانگیــن منافــذ (مطابــق بــا روش  )BJHو حجــم کلــی منافــذ
و خلــل و فرجهــا جــدول  2خالصــه شــده اســت .نتایــج نشــان
میدهــد کــه ناحیــه ســطح ویــژه بــرای نانــوذرات ،nSiO2
 NH2(1)-MA1-nSiO2و  Dendrimer-nSiO2بــه ترتیــب
برابــر بــا  380/1 ،430/5و  350/2 m2/gمیباشــد (جــدول
 .]28[ )2از آنجایــی کــه ســطح ویــژه عبــارت اســت از نســبت
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ســطح مــاده جامــد بــر واحــد جــرم ،بــا عامــلدار شــدن
ســطح نانوســیلیکا و افزایــش انــدازه ذرات ایــن نســبت کاهش
مییابــد و ایــن نشــان دهنــده آن اســت کــه اصــاح ســطح
ســیلیکا و ســنتز دندریمــر بــا موفقیــت صــورت گرفتــه اســت.
بــا ایــن وجــود نتایــج حاکــی از آن اســت کــه بــا عام ـلدار
شــدن ســطح نانوســیلیکا بــا دندریمــر کاهــش محسوســی در
ســطح ویــژه و فعالیــت جــاذب  Dendrimer-nSiO2صــورت
نمیپذیــرد.

 :CAغلظت اولیه یون کادمیوم در محلول استاندارد
 :CBغلظــت بــه دســت آمــد ه کادمیــوم پــس از انجــام
عملیــات حــذف
بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده درصــد جــذب یــون
هــای کادمیــوم بــا افزایــش  pHاز  3بــه  7افزایــش مییابــد
و افزایــش بیشــتر در مقــدار  pHتأثیــری در میــزان جــذب
بیشــتر یونهــا ایجــاد نمیکنــد (شــکل  .)5افزایــش میــزان
جــذب در  pHهــای  7و 8میتوانــد بــه دلیــل داشــتن

جدول :2نتایج  BETبرای نانوذرات  NH2(1)-MA1-nSiO2 ،nSiO2و .Dendrimer-nSiO2

Table 2: BET results for nSiO2, NH2(1)-MA1-nSiO2 and nSiO2-Dendrimer nanoparticles.a,b
متوسط قطر حفرات
)(nm

)حجم تخلخل (منفذ
)(cm3/g

سطح ویژه
)(m2/g

نمونه

1.81

0.77

430.5

nSiO2

1.82

0.65

350.2

nSiO2-Dendrimer

1.85

380.1

0.71

 -5-3بررسی اثر  pHبر میزان جذب کادمیوم
 pHيكــي از پارامترهــاي اساســي اســت كــه بــر روي
اســتخراج و حــذف یونهــای فلــزی از نمونــه هــای آبــی
اثــر بســیار مهــم و چشــمگیری دارد .میــزان  pHاز یــک
طــرف تعییــن کننــدهی شــكل غالــب یــون فلــزی در محلــول
نمونــه اســت و از طــرف دیگــر بــار ســطحی روی جــاذب را
تغییــر میدهــد ،لــذا بهینهســازی pHبــه عنــوان اوليــن و
مهمتریــن فاکتــور انجــام گرفــت .بــه ايــن منظــور  pHدر
محــدوده  3تــا  8بررســي گرديــد .درصــد حــذف بــه کمــک
رابطــه زیــر تعییــن گردیــد:
رابطه Removal% = ((CA-CB)/CA) ×100 :1

NH2(1)-MA1-nSiO2
a calculated by the BJH method
b Catalyst BET results after recycling

جفــت الکترونهــای آزاد نیتــروژن و تشــکیل کمپلکــس بــا
یونهــای فلــزی مــورد نظــر باشــد در حالیکــه در pHهــای
پایینتــر گروههــای فعــال دندریمــر پروتونــه شــده و
نمیتواننــد بــا یونهــای کادمیــوم کوئوردینــه شــوند کــه
ایــن بــهعلــت دافعــه الکتروســتاتیکی بیــن ســایتهای مثبــت
جــاذب و یــون فلــزی میباشــد .در  pHباالتــر از  8ممکــن
اســت یونهــای فلــزی بــه صــورت نمــک هیدروکســید آنهــا
رســوب کننــد ،کــه ایــن موضــوع موجــب کاهــش درصــد
جــذب میشــود و بــر ایــن اســاس  pHهــای باالتــر از 8
مــورد بررســی قــرار نگرفــت .نتایــج حاصــل در شــکل ()5
نشــان داده شــده اســت.

شکل  :5بررسی اثر  pHمحلول بر میزان جذب یونهای کادمیوم دوظرفیتی ،شرایط جذب :میزان جاذب 16 ،میلی گرم؛ زمان تماس 20 ،دقیقه؛ دما،
 45درجه سانتی گراد.
Figure 5: Effect of the solution pH on the adsorption rate of dual capacity cadmium ions, condition: adsorbent
amount, 16 mg; contact time, 20 min; temperature, 45 ºC.
فصلنامه علمي پژوهشی بین رشته ای پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی  -پلیمر
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 -6-3بررســی تأثیــر مقــدار جــاذب -nSiO₂
 Dendrimerدر میــزان جــذب کادمیــوم دو ظرفیتــی
رفتــار جذبــی وابســته بــه مقــدار نانوجــاذب -nSiO₂
 Dendrimerدر محلــول یــون کادمیــوم بــا غلظــت اولیــه
 0.2 mmol/Lدر شــرایط دمایــی  45درجــه ســانتیگراد و
 pH=7در مــدت زمــان تمــاس  20دقیقــه مــورد بررســی قــرار
گرفــت .از اینــرو مقادیــر مختلــف جــاذب در دامنــه  2الــی
 18میلیگــرم در  50میلیلیتــر محلــول کادمیــوم بهمنظــور
ارزیابــی میــزان جــذب بررســی شــد .همانگونــه کــه نتایــج
نشــان میدهنــد بیشــینه ظرفیــت جــذب هنگامــی
میباشــد کــه از  16میلیگــرم جــاذب اســتفاده شــده اســت
و مقادیــر باالتــر جــاذب ( 18میلیگــرم) تأثیــری در میــزان
جــذب بیشــتر از خــود نشــان نمیدهــد (شــکل  .)a6کارایــی
اســتخراج بــاال ،ســینتیک ســریع و مصــرف کــم جــاذب از
مشــخصه هــای مــواد دارای ســاختار نانــو می-باشــد .مقادیــر
بهدســت آمــده بــرای زمــان جــذب و مقــدار جــاذب تأییــد
کننــدهی همیــن امــر میباشــند .افزایــش بــازدهی حــذف

جــاذب ایفــا نمیکنــد (شــکل  .)b6حضــور گروههــای
فعــال آمینــی بــروی مولکولهــای دندریمــر ،نســبت ســطح
بــه حجــم بــاال نانوجــاذب ســنتزی و همچنیــن افزایــش نفــوذ
یونهــای کادمیــوم در ســطوح آزاد ســطحی در تداخلهــای
جامد-مایــع از دالیــل اصلــی عملکــرد عالــی ایــن جــاذب
میباشــد .همچنیــن بــا افزایــش زمــان تمــاس کاهــش در
ســرعت جــذب مشــاهده میشــود کــه بــه دلیــل کاهــش
غلظــت یونهــای باقیمانــده در محلــول و اشــباع ســایتهای
جــاذب میباشــد (شــکل .)b6
تغييــر دمــاي محلــول دو اثــر ترموديناميكــي و ســينتيكي
بــر اســتخراج دارد .از يــک ســو افزايــش دمــا باعــث تحــرك
بيشــتر گونههــا در محيــط آبــي شــده و ســرعت نفــوذ و
انتقــال گونههــا را افزايــش داده و در نتيجــه زمــان رســيدن
بــه تعــادل کاهــش مييابــد .امــا از ســوي ديگــر افزايــش
دمــا ميتوانــد باعــث افزايــش حالليــت گونههــا در آب نيــز
گــردد و درنتيجــه ضريــب توزيــع كاهــش مييابــد [ .]32بــه
هــر حــال آنچــه عم ـ ً
ا از تأثيــر دمــا بــر فراينــد اســتخراج

شکل  )a :6تأثیر مقدار جاذب  Dendrimer-nSiO₂بروی میزان جذب یونهای کادمیوم دوظرفیتی )b ،اثر زمان تماس جاذب بروی جذب کادمیوم
دوظرفیتی ،شرایط جذب pH :محلول7 ،
)Figure 6: a) Effect of nSiO-₂Dendrimer adsorbent amount on the adsorption rate of dual capacity cadmium ions, b
Effect of adsorbent contact time on dual capacity cadmium adsorption, c) Effect of temperature on the adsorption
efficiency, condition: the pH of solution, 7.

تــا میــزان  16میلیگــرم بــه دلیــل افزایــش ســایتهای در
دســترس جــاذب مــی باشــد .بــه دلیــل ثابــت بــودن غلظــت
کادمیــوم ،افزایــش میــزان جــاذب بیــش از  16میلیگــرم
اثــری بــر میــزان جــذب نشــان نمیدهــد.
 -7-3تأثیــر زمــان تمــاس و دمــا بــر عملکــرد
جــاذب
رفتــار وابســته بــه زمــان جــاذب 16( Dendrimer-nSiO₂
میلیگــرم) در جــذب کادمیــوم دوظرفیتــی در دامنــه زمانــی
 3تــا  21دقیقــه در غلظــت اولیــه  0/2 mmol/Lدر دمــای
 45درجــه ســانتیگراد مــورد بررســی قــرار گرفــت .میــزان
جــذب کادمیــوم دوظرفیتــی بــه طــور محســوس بــا افزایــش
زمــان تمــاس تــا  18دقیقــه افزایــش مییابــد کــه منجــر
بــه جــذب  %90از یونهــا میگــردد و زمــان تمــاس بیشــتر
( 21دقیقــه) تأثیــری در پیشــرفت جــذب یــون فلــزی توســط
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مشــاهده ميشــود برآينــد تمــام اثــرات ذکــر شــده اســت.
بنابرايــن الزم اســت اثــر آن بــر روي اســتخراج گونههــا در
روش ارائــه شــده در ايــن تحقيــق مــورد ارزيابــي قــرار گيــرد.
بديــن منظــور دماهــاي بيــن  25تــا  55درجــه ســانتيگراد
مــورد بررســي قــرار گرفــت .نتايــج در شــکل  7نشــان داده
شــده اســت .بررســي نشــان داد کــه افزايــش دمــا تــا 45
درجــه ميتوانــد منجــر بــه افزایــش راندمــان اســتخراج
گــردد و پــس از آن تقریبـاً ثابــت مــی مانــد .در ادامــه تحقيق،
آزمايشــات در دمــاي  45درجــه انجــام پذيرفت.
 -8-3مقایسه جاذبها
بــه منظــور مقایســه کارایــی نانوجــاذب ســنتز شــده بــا
روشهــای قبلــی بیشــینه ظرفیــت جــذب آن بــا جــاذب هــای
گــزارش شــده در مطالعــات پیشــین مقایســه شــد (جــدول
 .)3بــا بررسـیهای انجــام گرفتــه مشــخص شــد کــه بیشــینه

فصلنامه علمي پژوهشی بین رشته ای پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی  -پلیمر
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ظرفیــت جــذب کادمیــوم بــر روی نانوجــاذب ســنتزی بــه
میــزان  101میلــی گــرم بــر گــرم اســت .همانطــور کــه
از نتایــج پیداســت روش پیشــنهادی بــا نانوجــاذب -nSiO2
 Dendrimerبیشــترین ظرفیــت جــذب را در مقایســه
بــا مطالعــات پیشــین فراهــم می-کنــد .افــزون بــر ایــن،
روش حاضــر مزیــت بکارگیــری پوســته برنــج را بــه عنــوان
یــک منبــع زیســتی ارزان ،دوســتدار محیــط زیســت و در
دســترس بــرای ســنتز نانــوذرات ســیلیکا در مقایســه بــا ســایر
روش هــا داراســت .از طــرف دیگــر مقایسـهای بیــن نانــوذرات
ســنتزی در کار حاضــر در مراحــل مختلــف ســنتز و تأثیــر

در جــذب کادمیــوم دوظرفیتــی در شــرایط بهینــه جــذب-
واجــذب مــورد بررســی قــرار گرفــت و نتایــج نشــان میدهنــد
کــه بعــد از  6بــار بازیافــت و بکارگیــری آن کاهــش
محسوســی در ظرفیــت جــذب و فعالیــت جــاذب مشــاهده
نمیشــود .ایــن موضــوع عملکــرد عالــی و پایــداری نانوجــاذب
بعــد از چرخههــای متوالــی را نشــان میدهــد (شــکل
 .)8پــس از اتمــام فرآینــد جذبــی ،نانوجــاذب بــا اســتفاده از
ســانتریفیوژ جداســازی شــد و بهمنظــور واجــذب یونهــای
کادمیــوم بــا اســید هیدروکلریدریــک (1مول/لیتــر) در دمــای
محیــط شســته شــد .ســپس نانوجــاذب در دمــای  70درجــه

شکل :7تأثیر میزان دما بروی جذب کادمیوم دوظرفیتی ،شرایط جذب pH :محلول 7 ،؛ میزان جاذب 16 ،میلی گرم؛ زمان تماس 20 ،دقیقه.
Figure 7: Effect of temperature on the adsorption rate of dual capacity cadmium ions, condition: the pH of
solution, 7; adsorbent amount, 16 mg; contact time, 20 min.

ایــن جاذبهــا بــر میــزان جــذب در  50میلیلیتــر محلــول ســانتیگراد خشــک شــد و بــه منظــور فرآینــد جــذب-
کادمیــم دوظرفیتــی بــا غلظــت اولیــه  0/2 mmol/Lو تحــت واجــذب متوالــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
شــرایط دمایــی  45درجــه ســانتیگراد و در  pH=7انجــام
گرفــت .نتایــج نشــان میدهــد کــه بیشــینه جــذب یونهــای
کادمیــوم در مــدت زمــان تمــاس  18دقیقــه و در حضــور
 16میلیگــرم از جاذبهــای ســنتزی -MA1 ،nSiO2-NH2
 NH2(1)-MA1-nSiO2 ،nSiO2و  Dendrimer-nSiO2بــه
ترتیــب برابــر بــا  49.7 ،29.6 ،21.3و  101 mg/gمیباشــد
کــه مؤیــد آن اســت کــه اشــباعیت ســطحی نانوســیلیکا
بــا گروههــای آمینــی و ســنتز  Dendrimer-nSiO2تأثیــر
بســزایی در افزایــش ظرفیــت جــذب یونهــا داشــته اســت
(جــدول .)3
 -9-3قابلیت بازیافت و استفاده مجدد جاذب
قابلیــت اســتفاده مجــدد و بازســازی ظرفیــت جــذب
یــک عامــل حیاتــی بــرای هــر جــاذب پیشــرفته میباشــد.
ظرفیــت جــذب بــاال همزمــان بــا خصوصیــات واجــذب عالــی
دو ویژگــی بــارز اینگونــه جاذبهــا میباشــد کــه تأثیــر
بســزایی در کاهــش هزینــه کلــی فرآینــد دارد .از اینــرو
بازیافــت و قابلیــت اســتفاده مجــدد Dendrimer-nSiO₂
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جدول :3مقایسه بیشینه ظرفیت جذب  Dendrimer-nSiO2با مقادیر گزارش شده در مطالعات پیشین و نانوذرات سنتزی در کار حاضر.

�Table 3. Comparison of the maximum adsorption capacities of nSiO₂-Dendrimer with those of some the other adsorbents reported in literature and synthetic nanoparticles in the present work

مراجع

), qm (mg/gماکزیم ظرفیت جاذب

][34

27.7

][33

89.2

][35

18.6

][36
][37
][38
][39

کار حاضر

8.9

27.2
1.1
6.6

21.3

کار حاضر

29.6

کار حاضر

101

کار حاضر

49.7

یون هدف

جاذب

Cd2+

Magnetic Fe3O4 baker’s yeast biomass

Cd2+

Iron oxide NPs

Cd2+
Cd2+
Cd2+

CD poly-MNPs

MWCNTs grown on Al2O3
Alumina/MWCNTs

Multi-amine-grafted mesoporous silicas Cd2+
Cd2+

MWCNTs–IDA

Cd2+

MA1-nSiO2

Cd2+
Cd2+
Cd2+

nSiO2-NH2

NH2(1)-MA1-nSiO2
nSiO₂-Dendrimer

شکل  :8قابلیت بازیافت و استفاده مجدد جاذب در چرخههای متوالی جذب-واجذب .شرایط استخراج pH :محلول7 ،؛ میزان جاذب 16 ،میلی گرم؛
زمان تماس 18 ،دقیقه؛ دما 45 ،درجه سانتی گراد.

Figure 8: Ability to recycle and reuse the adsorbent in successive adsorption-desorption cycles, condition: the pH of
solution, 7.0; adsorbent amount, 16 mg; contact time, 18 min; temperature, 45 oC.

 -4نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش ،نانــوذرات ســیلیکای اســتخراج شــده
و عامــلدار شــده بــا دندریمــر ســنتز شــدند و عملکــرد آن
در حــذف مؤثــر کادمیــوم دوظرفیتــی از محلولهــای آبــی
مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج حاکــی از آن اســت کــه
ایــن نانوجــاذب بــه دلیــل تخلخــل بــاال ،گروههــای آمینــی
فعــال ســطحی و نســبت ســطح بــه حجــم بــاال عملکــرد
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عالــی در حــذف یونهــای فلــزی در مــدت زمــان کوتاهــی
از خــود نشــان میدهــد .همچنیــن ایــن نانوجــاذب قابلیــت
جداســازی از طریــق ســانتریفیوژ و اســتفاده مجــدد بــرای 6
مرتبــه بــدون کاهــش جــدی در فعالیــت و ظرفیــت جــذب را
دارا میباشــد.
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