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بررسی کارایی نانولوله کربن مغناطیسی شده در حذف آالینده آنیلین
از محلول آبی
3

بابک کاکاوندی2و ،1محمد نوری سپهر2و ،1عماد دهقانی فرد2و ،*1محمد رفیعی

1گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران
2مرکز تحقیقات بهداشت ،ایمنی و محیط ( ،)RCHSEدانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران
 3گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت مقاله 9318/4/72 :؛ تاریخ پذیرش9318/91/91 :

چکیده
زمینه و هدف :آنیلین ماده ای است که در صنایع شیمیایی و در فرآیندهای مختلفی نظیر تولید آفت کشها ،سفید کننده های شیمیایی،
رنگهای نساجی و غیره استفاده می گردد .به دلیل اثرات منفی آنیلین بر روی محیط زیست که به دلیل سخت تجزیه بوودن ایون مواده
می باشد ،روشهای مختلفی جهت حذف این ماده مورد بررسی قرار گرفته است .هدف کاربردی این طور بررسوی کوارایی نانولولوه
کربن مغناطیسی شده در حذف آالینده آنیلین از محلول آبی می باشد.
مواد و روشها :نانو ذرات مغناطیسی  Fe3O4-CNTدر مطالعه حاضر بوه روش هو ترسویبی ( )Co-Percipitationتهیوه گردیود.
مورفولوژی سطح جاذب ،شکل و اندازه نانوذرات مغناطیسی  CNT-Fe3O4به وسویله میکروسوکو
میکروسکو

الکترونوی روبشوی( ) SEMو

الکترونی انتقالی ( ) TEMبررسی شد .همچنین برای تعیین ویژگی های فیزیکی جاذب نظیر مساحت سوطحی ،انودازه

خلوص ذرات  Fe3O4تولیدی از دستگاه پراش اشعه ایک ( )XRDاستفاده گردید .ویژگی های مغناطیسی جاذب سنتز شوده بورای
قبل و بعد از جذب سطحی به وسیله تکنیک  FTIRمورد آنالیز قرار گرفت .به منظور بهینه سازی شرایط جذب و تعیین مقادیر بهینوه
هر یک از فاکتورهای موثر بر فرایند جذب ( ، pHزمان تماس ،مقدار جاذب ،غلطت اولیه آنیلین و دما)  ،آزمایشات جذب انجام شود
و غلظت آنیلین توسط روش اسپکتروفتومتری تعیین شد.
یافتهها :آنالیزهای  SEM , TEMنشان داد که نانو لوله های کربنی مغناطیسی تقریباً به صورت یکنواخت بوده و دارای قطور متوسوط
 5نانو متر و طول متوسط  111نانومتر هستند .همچنین آنالیز  XRDنشاندهنده تثبیت اکسید آهون Fe3O4بور روی نوانو لولوه هوای
کربنی می باشد .آنالیز  FTIRمربوط به جذب آالینده آنیلین بر روی جاذب نانولوله کربن مغناطیسی شده ،نشوان موی دهود کوه بانود
آالینده آنیلین بر روی جاذب پدیدار شده است.
نتیجه گیری :نتایج مطالعه نشان داد که جاذب  MWCNTمغناطیسی ،قادر به حذف موثر آالینده آنیلین از محیطهای آبوی موی¬باشود.
آنالیزهای آماری نشان داد که پارامترهای  ،pHغلظت جاذب ،غلظت آالینده ،دما و زمان تماس بر روی راندمان حوذف آالینوده مووثر
هستند.
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و حج حفرات و توزیع آنها بر روی جاذب از آنالیز  BETاستفاده شد .بوه منظوور تعیوین الگووی پوراکن

اشوعه ایکو

و تعیوین

واژههای کلیدی :آنیلین ،نانولوله کربن مغناطیسی شده ،جذب سطحی ،محلول آبی.

ایمیل - dehghanifard@yahoo.com :تلفن تماس۶۲7-43734443 :
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بابک کاکاوندی و همکاران

مقدمه
تعداد ترکیبات آلی که در شروع قرن جدید ساخته شده از مرز

(شکل  .)1آنیلین چرب و بیرنگ بوده و به راحتی در هوا

نی میلیون گذشته است و هر سال حدود ده هزار ترکیب

اکسید میشود و یک نمونه به رنگ قرمز -قهوهای تشکیل

جدید به آنها اضافه میشود  . 1آنیلین یا آمینو بنزن یک

میدهد .مانند بسیاری از آمینهای فرّار بوی نامطلوب مشابه

ترکیب آلی با فرمول  C6H5NH2میباشد .این ترکیب آلی

ماهی فاسد شده دارد .آنیلین سمی بوده ،به سهولت شعلهور

شامل یک حلقه بنزنی است که به یک گروه آمینی اتصال دارد

شده و با شعله پر دود میسوزد . 2

شكل  .1ساختار شيميايي آنيلين
+

از لحاظ شیمیایی آنیلین یک باز ضعیف است .ترکیبات

شکل آنیلینیوم (  ) C6H5-NH3در میآید

آروماتیک مانند آنیلین نسبت به ترکیبات آلیفاتیک آمینی باز

فیزیکی و شیمیایی آنیلین در جدول  1نشان داده شده است.

خصوصیات

داده و به

جدول  .1خصوصيات فيزيكي و شيميايي آنيلين
خصوصیت

مقدار

خصوصیت

مقدار

جرم مولکولی

33/13 g/mole

حاللیت در آب

 33گرم در لیتر در دمای 21°

حالت ماده

مایع

حاللیت در اتانول و استون

به راحتی محلول

شکل ظاهری

مایع بیرنگ

دمای ذوب

-3/3° C

چگالی

1/1210 g/mL

دمای جوش

181/13° C

میزان  % 3/5را دارد .بنابراین حاللیت آن در آب نه تنها خطر

آنیلین را برابر  2 ppmدر  8ساعت برای جذب پوست و

میدهد بلکه در منابع آب

 5 ppmدر  8ساعت برای تماس در هوا تعیین کرده است . 1

شرب میتواند به عنوان یک ماده شیمیایی یافت شود .آنیلین

از طرف دیگر این ترکیب واکن های سریعی در خون انجام

یک ترکیب شیمیایی سرطان زا است و باعث بوجود آمدن

داده و باعث تبدیل هموگلوبین به متاهموگلوبین میشود . 5

تومورهای سرطانی در حیوانات شده و خطر سرطان مثانه در

میزان تولید آنیلین در ایاالت متحده و چین در حدود 81111
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آنیلین به عنوان یک ماده سمی قابلیت حل شدن در آب به

انسان را افزای

وجود آن را در فاضالب افزای

میدهد .قوانین بهداشتی حد مجاز تماس
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ضعیفتری هستند .آنیلین با اسیدهای قوی واکن

. 3 ,2

بررسی کارایی نانولوله کربن مغناطیسی شده در حذف آالینده آنیلین ...

و  150111تن در سال میباشد  . 3در ایران نیز با توجه به

در مقادیر انبوه قابل تولید نمی باشند .اما دارای کاربرد

وجود صنایع مختلف پتروشیمی ،تولید الستیک و رنگ ،این

آسانتری نسبت به نانولولههای چند دیواره می باشند . 10-11

ترکیب به میزان باالیی در خط تولید و در پساب خروجی این

متاسووفانه مشووکل اصوولی در زمینووه اسووتفاده از جوواذبهووایی

صنایع یافت میشود.

نظیرنانو لوله های کربنی و جاذبهای با سایز نانو و یا خوود

برخی ترکیبات آلی (نظیر آنیلین) به دلیل غیرقابل تجزیه

نانو ذرات به دلیل کوچک بودن انودازه ذراتشوان ،جداسوازی

زیستی بودن و پایداری در محیط ،حضورشان در منابع آبی

آنها از محلولها است ،لذا بکارگیری و استفاده از ترکیبواتی

یک تهدید برای بهداشت عمومی و محیط زیست به حساب

مثل نوانو ذرات مغناطیسوی  Fe3O4جهوت القوای خاصویت

غلظت این ترکیبات ،به

معناطیسی به این جاذبها به نظر روشی مناسب اسوت .اگور

وسیله روشهای متداول تصفیه ،برای دستیابی به

چه ترکیب و یوا قوراردادن نوانو ذرات مغناطیسوی()Fe3O4

استانداردهای خروجی ممکن است بسیار مشکل باشد .عمده

داخل منافذ جاذب تقریباً ساده بوده ،اما حفظ ویژگوی سوطح

این فرایندها عبارتند از :تعویض یونی ،فیلتراسیون غشایی،

باالی جاذب مشکل بوده و یک نکتوه کلیودی در اسوتفاده از

استخراج توسط حاللها ،روشهای الکتروشیمیایی ،تهنشینی

این مواد به عنوان جاذب به حساب میآید ،ولی با ایون حوال

شیمیایی ،جذب سطحی ،روشهای بیولوژیکی ،اکسیداسیون-

روش جداسازی مغناطیسی مزایای خاص خود را نسوبت بوه

میآید و از اینرو حذف و یا کاه

های الکتروشیمیایی ،کاتالیستی و فنتون

میباشد 12-0

روش سنتی فیلتراسیون جاذبهای مذکور دارد . 12

یک فاز مشترک مناسب است .به عبارت دیگر جذب سطحی

سرعت باالی جداسوازی و همچنوین رانودمان بواال بوه طوور

یک عملیات انتقال جرم است که در آن یک جزء موجوود در

گستردهای در حذف آالیندهها و رفع معضالت پیرامون محیط

فاز مایع به فاز جامد منتقل میشود .ماده جذب شونده مواده-

زیسووت اسووتفاده شووده اسووت .در راسووتای اسووتفاده از روش

ای است که در یک فاز مشترک از مایع حذف مویشوود .اموا

جداسازی مغناطیسی ،جاذبهای مختلفی نظیور رزیونهوای

جاذب نیز ممکن است فازی جامد ،مایع و یوا گوازی داشوته

تعویض یونی ،زئولیتها ،فیبرهای کربن فعوال ،جواذبهوای

باشد که ماده جذب شونده بر روی آن تجمع مییابد . 13

پلیمری و زائدات ،کربن فعال و نانو ذرات ،مغناطیسی شده-
از فرایند تصفیه ،عمل جداسازی آنها از محلوول-

یکی از جاذب های نوین در عرصه نانوتکنولوژی که کارایی

اند و پ

حذف آالینده های زیست محیطی توسط آن در مطالعات

های آبی ،به وسیله یک آهنربا صورت گرفته است .بوه طوور

گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است ،نانولولههای کربنی

کلی نانو جاذبهای مغناطیسی در مقایسه با میکورو جواذب-

) (CNTsهستند .نانولولههای کربنی در واقع صفحاتی از ات

های مغناطیسی سنتی ،به دلیول سوطح ویوژه بواال و مقاوموت

های کربن هستند که درون قسمتی غلطک مانند حرکت می

پراکندگی داخلی ک  ،عملکرد بهتری دارند . 18

کنند .سطح ویژه باال ،واکن

پذیری عالی ،مقاومت حرارتی و

از طرفی دیگر وجود نانو ذراتی نظیر مواد اکسید آهن

منحصر به فرد از جمله خصوصیات این مواد هستند .نانولوله-

سمیت ،قابلیت بازیافت عالی جاذبها شده و این امر باعث

های کربنی تک دیواره دارای قطر و طول کوچکتری نسبت

شده که از این روش به طور گستردهای برای حذف یونهای

به نانولولههای چند دیواره بوده و به علت کوچک بودن اندازه

سمی و آالیندههای آلی از آب و فاضالب استفاده شود و بر
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مکانیکی فراوان و خصوصیات شیمیایی ،الکتریکی و فیزیکی

مغناطیسی ( ) Fe3O4منجر به پایداری شیمیایی،کاه
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جذب سطحی فرایند تجمع مواد موجود در محلوول بور روی

روش جداسازی مغناطیسی اخیراً به دلیل هزینه ک  ،سادگی و

بابک کاکاوندی و همکاران

طبق موارد انجام شده ،این مواد ظرفیت باالیی را در حذف

مورفولوژی سطح جاذب ،شکل و اندازه نانوذرات مغناطیسی

انواع گوناگون آالیندهها از خود نشان دادهاند  . 13هدف این

CNT-Fe3O4

مطالعه تعیین کارایی نانولوله کربن مغناطیسی شده در حذف

روبشی( )SEMو میکروسکو

آالینده آنیلین از محلول آبی می باشد.

بررسی شد .همچنین برای تعیین ویژگی های فیزیکی جاذب

به

وسیله

میکروسکو

الکترونی

الکترونی انتقالی ()TEM

نظیر مساحت سطحی ،اندازه و حج حفرات و توزیع آنها بر
روی جاذب از آنالیز  BETاستفاده شد .به منظور تعیین الگوی

مواد و روشها

پراکن

 مواد و تجهیزاتمواد شیمیایی مورد نیاز در این مطالعه ،از شرکت مرک آلموان
تهیه شدند.آب مقطر در تمام آزمایشوات موورد اسوتفاده قورار
گرفت .به منظور تعیین غلظت های باقیمانده آنیلین از دستگاه
 HPLCموودل  DR5000مجهووز بووه دتکتووور UV/VIS
ساخت کشور آمریکا استفاده شد .برای جداسوازی مغناطیسوی
جاذب از محلول نیز از یک آهن ربا با شودت مغناطیسوی 1/3
تسال استفاده شد.
 سنتز نانوذرات مغناطیسی -Fe3O4نانولوله ربننهی( )MWCNT-Fe3O4و تعیین مشخصات آن
روش ه ترسیبی ( )Co-Percipitationتهیوه گردیود .در
این روش ابتدا مقدار  1/5گرم از پوودر نانولولوه کربنوی در
اسید نیتریک ( )%35اشباع گردید و پ

از هموژن سوازی 3

سواعته توسووط حموام التراسووونیک تحوت دمووای  81درجووه
سلسیوس ،نمونه به وسیله پمپ خال و بوا اسوتفاده از فیلتور
واتمن صاف شد و پودر حاصله سپ

با محلوول  1/1گورم

در لیتر کلرور آهن ( )IIIمخلوط شد .در مرحله آخر ،نمونوه
در معرض  11سی سی محلوول  2 Mسوود سووزآور قورار
گرفت که طی مدت زمان  5دقیقه اضافه گردیود .در مرحلوه
بعد به منظور جداسازی ذرات نانولوله کربنی فاقد نانو ذرات
اکسید آهن ( ،)IIIترکیب حاصله با آب مقطور چنودین بوار
. 21
 -تعیین ویژگی های جاذب سنتز شده

مغناطیسی جاذب سنتز شده برای قبل و بعد از جذب سطحی
به وسیله تکنیک  FTIRمورد آنالیز قرار گرفت.
 تهی منحنی رالیبباسیون آنیلیندر این مرحله ابتدا محلول استوک  1111میلی گورم در لیتور
آنیلین با به حج رسانیدن یوک میلوی لیتور از آنیلوین مورک
آلمان به یک لیتر ،تهیه و پ

از رقیق سوازی بوا آب دوبوار

تقطیر غلظت های  ،31 ،21 ،11 ،5و  11میلی گرم در لیتر از
آن حاصل شد و منحنوی کالیبراسویون بورای آن در حوداکثر
طول موج جذب  281نانومتر توسط اسوپکتروفتومتری تهیوه
گردید

. 21

 آزمایشات جذبدر این مرحله به منظور بررسی قابلیت های جاذب سنتز شده
در حذف آالینده مورد مطالعه (آنیلین) ،مقدار  1/125گرم از
جاذب به  51میلی لیتر محلول  51میلی گرم در لیتر آنیلین
اضافه و برای مدت معینی روی دستگاه شیکر با دور rpm
 181قرار داده شد .پ

از این مدت از طریق جداسازی

مغناطیسی ،جاذب از محلول جدا و غلظت باقیمانده آنیلین به
وسیله اسپکتروفتومتری مشخص شد .الزم به ذکر است که
در کلیه مراحل آزمای

از نمونههای با غلظت مشابه از

آنیلین به عنوان شاهد استفاده شد .به منظور بهینه سازی
شرایط جذب و تعیین مقادیر بهینه هر یک از فاکتورهای
موثر بر فرایند جذب ( ، pHزمان تماس ،مقدار جاذب،
غلطت اولیه آنیلین و دما) ،آزمایشات جذب انجام شد.
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شستشو داده شد و محلول در مجاورت آهنربا تخلیه گردیود

دستگاه پراش اشعه ایک ( )XRDاستفاده گردید .ویژگی های

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08

نانو ذرات مغناطیسی  Fe3O4-CNTدر مطالعه حاضر بوه

اشعه ایک

و تعیین خلوص ذرات  Fe3O4تولیدی از

[ DOI: 10.29252/jehe.7.3.244 ]
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یافت ها
 -ویژگی های ساختاری جاذب سنتز شده

همچنین ،با توجه به آنالیز  XRDمربوط به نانو لوله های

با توجه به تصاویر  SEM , TEMتهیه شده از پژوهشکده

کربنی مغناطیسی (شکل  ،)3نشاندهنده تثبیت اکسید

صنعت نفت ،مشاهده می شود که نانو لوله های کربنی

آهن Fe3O4بر روی نانو لوله های کربنی می باشد.

مغناطیسی تقریباً به صورت یکنواخت بوده و دارای قطر متوسط
 5نانومتر و طول متوسط  111نانومتر هستند (شکل .)2
)ب(

)الف(
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شكل  .3تصوير الگوي پراش اشعه ايكس )(XRD

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08

شكل ( .2الف) تصوير ( ، SEMب) تصوير  TEMمربوط به CNT-Fe3O4

بابک کاکاوندی و همکاران

در شکل  ،1آنالیز  FTIRمربوط به جذب آالینده آنیلین بر
روی جاذب نانولوله کربن مغناطیسی شده نشان می دهد که
باند آالینده آنیلین بر روی جاذب پدیدار شده است.

شكل  .4تصوير  FTIRاز نانوذرات مغناطيسي CNT-Fe3O4

تاثیر  pHهای مختلف ( )11 ،3 ،0 ،5 ،3بر کارایی جذب

مقدار جذب برابر با  %52/18در pH=1به دست آمد .باتوجه

آنیلین روی  MWCNTsمغناطیسی شده در زمان های

به نتایج pH=5 ،به عنوان  pHبهینه کارایی و  pH=0به عنوان

مختلف ( )1-31در شکل  5نشان داده شده است .این شکل

 pHبهینه بهره برداری انتخاب گردید.

نشان می دهد که با افزای
کاه

 pHاز  3به  ،11کارایی جذب

می یابد .حداکثر بازدهی جذب آنیلین (در زمان تعادل

] [ DOI: 10.29252/jehe.7.3.244
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 -تاثیب متغیب pH

 31دقیقه) معادل  %38/33در  pH=3بوده است و کمترین

بررسی کارایی نانولوله کربن مغناطیسی شده در حذف آالینده آنیلین ...

شكل  .5راندمان حذف آالينده آنيلين توسط نانو لوله کربن مغناطيسي شده از محلول آبي با تاثير pH

 تاثیب زمان تماسشکل  3تاثیر زمان تماس را بر جذب آنیلین بر روی نانو لوله
های کربنی مغناطیسی شده در غلظت های مختلف آنیلین
( 11-111میلی گرم در لیتر) و  ،pH= 0طی زمان تعادل 31
زمان از لحظه شروع تا دقیقه  ،5میزان آنیلین جذب شده نیز
افزای

می یابد و به حداکثر مقدار خود می رسد ،.اما با افزای

زمان تماس از دقیقه  5تا  ،31راندمان حذف با شیب مالیمتری
افزای

یافته و تقریبا به حالت تعادل می رسد .بنابراین زمان 31

دقیقه به عنوان زمان بهینه برای ادامه آزمایشات جذب انتخاب
گردید.
 -تاثیب غلظت های مختلف جاذب و آالینده

نشان داده شده است .شکل مذکور نشان می دهد که بازدهی
جذب با افزای
افزای

مقدار جاذب و غلظت اولیه آالینده به ترتیب

و کاه

می یابد .به طوری که با افزای

مقدار

جاذب از  1به  5گرم در لیتر ،برای غلظت اولیه  11میلی گرم
در لیتر آالینده ،بازدهی جذب از  %83/5به  %32/30افزای
می یابد .همچنین مشاهده می شود که با افزای

غلظت اولیه

آالینده از  11به  111میلی گرم در لیتر در مقدار جاذب 2/5
گرم در لیتر ،بازدهی از  32/30به  %53/11کاه

می یابد .در

مطالعه حاضر مقدار  2/5گرم در لیتر به عنوان مقدار بهینه
جاذب انتخاب و از آن برای تعیین پارامترهای ایزوترم های
جذب استفاده شد.

] [ DOI: 10.29252/jehe.7.3.244
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و زمان تماس بهینه بر روی بازدهی جذب در شکل  3و 0

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08

دقیقه نشان می دهد .همان طوری که مشاهده میشود ،با افزای

تاثیر غلظت های مختلف جاذب و ماده جذب شونده در pH

بابک کاکاوندی و همکاران

شكل  .6راندمان حذف آالينده آنيلين توسط نانو لوله کربن مغناطيسي شده از محلول با تاثيرغلظت هاي مختلف جاذب

 تاثیب یونهای مداخل گبشکل  8تاثیر غلظت های مختلف یونهای مداخله گر کربنات،
سولفات و کلرور (غلظت  )1/5 mMرا در  pHو زمان

حدود  %31/11برای نمونه شاهد ،به  %51/3برای کربنات،
 %31/0برای سولفات و  %03/2برای کلرور کاه

یافت.

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08

شكل  .7راندمان حذف آالينده آنيلين توسط نانو لوله کربن مغناطيسي شده از محلول با تاثير غلظت هاي مختلف آالينده آبي با تاثير pH

تماس بهینه بر روی بازدهی جذب آالینده آنیلین نشان می
دهد .همانطور که مالحظه می گردد ،راندمان حذف آالینده هز
] [ DOI: 10.29252/jehe.7.3.244
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شكل  .8راندمان حذف آالينده آنيلين توسط نانو لوله کربن مغناطيسي شده از محلول آبي با تاثير يون هاي مختلف مداخله گر

شده و با آالینده ،ایجاد دافعه الکترواستاتیکی می کند و در

بحث

نهایت منجر به کاه

 -تاثیب pH

قلیایی ،به دلیل وجود یون  ،OH-فعالیت عاملهای کربونیل،

 pHمحلول بر روی بار سطحی نانو ذرات تاثیر میگذارد.

کربوکسیل و هیدروکسیل که عامل جذب آالینده در سطح

توزیع گروههای عامل اصلی مانند کربوکسیل و هیدروکسیل

جاذب می باشند افزای

یافته و در نتیجه میزان جذب ،به

به عنوان عامل  pHاز طریق تیتراسیون اسید-بازی قابل

دلیل عدم جذب سطحی مناسب ،کاه

می یابد . 22

جذب کمتر در محلول قلیایی به علت رقابت بین یون

حدود  5بدست آمد  . 22در pHpzc>pHآنیلین با بار منفی

هیدروکسیل و آالینده ،در جذب بر روی سایتهای جذب

میتواند بر روی  CNTsبا بار مثبت جذب شوند .بنابراین

یکسان  CNTsمی باشد  . 21از آنجایی که در  pHاسیدی

جذب آالنیده همراه با افزای

 pHکاه

مییابد . 23

 pHنقطه صفر بار ( pHایزوالکتریک) نق

راندمان حذف بیشتر بود ،از این رو دامنه  pHمورد آزمای

مهمی را در

در محدوده  5-0انتخاب گردید که البته  pH=5به عنوان

فرایند جذب ایفا می کند .از آنجایی که این  pHبرای CNTs

بهینه جذب و  pH=0به عنوان بهینه بهره برداری بود .تفاوت

 ،حدود  5بود لذا در مقادیر  pHپایین تر از آن سطح CNTs

در درصد حذف بیانگر نق

اساسی  pHدر میزان حذف می

دارای بار مثبت شده و بنابراین متعاقب آن یک نیروی جاذبه

باشد .در حالیکه درصد جذب آالینده در  pHهای مختلف

قوی بین گروهای سطحی و آالینده به وجود می آید ،که

 pHمحلول از  3تا 11

از نقطه ایزوالکتریک  ،CNTsسطح جاذب دارای بار منفی
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کاه

می یابد .از آنجایی که سایتهای بازی پتانسیل زتای

مثبت میدهد ،بنابراین در  pHهای کمتر ،مقدار عمده ای از

] [ DOI: 10.29252/jehe.7.3.244

نتیجه آن افزای

میزان جذب است  . 21اما در  pHهای باالتر

متفاوت میباشد ،جذب با افزای

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08

محاسبه است .سنج

 pHpzcبا توجه به منابع انجام شد و در

میزان جذب می شود  . 25 ,10در محیط

بابک کاکاوندی و همکاران

گروههای بازی که قادر به ایجاد بار سطحی منفی هستند ،بر

آالینده های فنله روی جاذب های مختلف گزارش شده

روی سطح حضور دارند Lu .و همکاران در سال  2113در

 . 23 ,15با افزای

است ,11

غلظت اولیه ماده جذب شونده ،راندمان حذف

و زمان رسیدن به تعادل نیز کوتاه تر می گردد و بر عک

حذف آنیلین با نانو لوله های کربنی بیشترین میزان حذف را

کاه

در  pH = 5.5بدست آوردند Krystyna Pyrzynska . 23

با کاه

و همکاران در سال  2115حذف چندین فلز سنگین با نانو

شونده با سطح جاذب ک شده و نهایتاً رسیدن به زمان تعادل

برخورد مولکول های ماده جذب

غلظت اولیه ،شان

تماس است . 31

ذرات کربنی را بررسی نمودند و بیشترین میزان حذف برای

نیازمند افزای

یونهای فلزی را در  pH = 3بدست آوردند . 20

-تاثیب مقدار جاذب

-تاثیب زمان تماس

بررسی تغییرات غلظت نانو لوله های کربنی نشان داد که با

تاثیر تغییرات زمان تماس بر میزان جذب تا  31دقیقه مورد

افزای

غلظت نانو لوله ها ،میزان جذب آالینده آنیلین نیز

زمان تماس تا 5

افزای

سایتهای جذب آزاد روی

بررسی قرار گرفت و مشخص شد که با افزای

مییابد که این به دلیل افزای

یافته و از دقیقه  5تا

سطح یا به عبارتی سطح ویژه نانو لوله ها میباشد  . 31میزان

 31در حدود جذب با شیب مالیمتری مشاهده شد .و در زمان

جذب آالینده با افزای

یافته و حداکثر

حدود  31دقیقه به تعادل رسید .این امر به علت سطح موثر

جذب در  2/5گرم در لیتر جاذب به دست آمد .مشابه این

باالی نانو لوله های کربنی بوده که باعث انتشار یونهای آالینده

حالت برای تاثیر غلظت جاذب در سایر مقاالت گزارش شده

از محلول به سایتهای فعال موجود درسطح جامد نانو لوله های

است . 31 ,23

دقیقه اول ،میزان جذب به سرعت افزای

-تاثیب غلظت اولی آالینده

ابتدایی فرایند ممکن است به دلیل باال بودن امکان دسترسی یون

نانو لوله های کربنی از توانایی مناسبی برای حذف آالینده آنیلین

و روی به جایگاه های اشباع نشده سطح کربن

برخوردار است .عمده فرآیند حذف آالینده در لحظه های اولیه

با ادامه فرایند میزان دسترسی یون ها به

رخ داده است که این

های فلزی م
نانو تیو

باشد .سپ

و در زمان  5دقیقه ابتدایی شروع واکن

این جایگاه ها کمتر شده و نهایتاً جذب در زمان خاصی به تعادل

پدیده نشان دهنده سرعت سریع فرآیند جذب توسط نانو لوله

از این تعادل ممکن است

میزان غلظت آالینده ،از طرفی

خواهد رسید .در زمان های پ

تغییرات میزان جذب خیلی ک و یا حتی ممکن است در برخی

های کربنی می باشد .با افزای

میزان جذب به ازای واحد جرم ماده جاذب افزای

و از طرف

می یابد .در حقیقت با داشتن غلظت

موارد عمل واجذب از سطح جاذب اتفاق افتد.

دیگر درصد حذف کاه

با توجه به نتایج به دست آمده معلوم گردید که فرایند جذب

اولیه بیشتر ،یک نیروی محرکه برای غلبه بر همه موانع انتقال

آالینده توسط نانو لوله های کربنی مغناطیسی در زمان  31دقیقه

جرم از آالینده ،بین محلول و فاز جامد پدید می آید .بنابراین

به نقطه تعادل رسیده است و بعد از آن تغییرات قابل مالحظه

افزای

میزان جذب به ازای واحد جرم ماده جاذب دیده شد .از

ای مشاهده نشده است .این امر می تواند به دلیل پر شدن مکان

طرف دیگر ،به دلیل افزای

های فعال روی سطح جاذب و یا کامل شدن ظرفیت جاذب

به حالت اشباع در حالت تعادل ،درصد حذف کاه

باشد .مشابه این یافته ها در مطالعه سایر محققین پیرامون جذب

در ادامه جهت بررسی سایر متغیرها ،غلظت اولیه  11میلی گرم

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08

کربنی اتفاق میافتد  . 28افزای

سریع ظرفیت جذب در مراحل

دز جاذب افزای

غلظت آالینده در محلول و رسیدن
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یافته است.

بررسی کارایی نانولوله کربن مغناطیسی شده در حذف آالینده آنیلین ...

در لیتر به عنوان غلظت اولیه بهینه انتخاب شد .نتایج نشان داد

فروندلیچ(رابطه  )2مقادیر  n ، Kfو R2به ترتیب  1/52و 1/500

که به ترتیب برای غلظتهای اولیه  05 ،51 ،31 ،21 ،11و 111

و  1/83محاسبه شد که  Ceغلظت تعادلی آالینده ( )mg/Lو Kf

میلی گرم در لیتر ،در  5دقیقه اول فرآیند جذب ،راندمان حذف

معرف ظرفیت جاذب ( )dm3 mol -1و  nمعرف شدت جذب

به ترتیب به مقادیر  32/22 ،35/3 ،11/13 ،53/25 ،11/85و

میباشد.

 21/23میلی گرم بر لیتر کاه

یافته است .با توجه به ثابت

بودن میزان دز جاذب و محدود بودن تعداد سایتهای جذب
موجود ،کاه

درصد حذف آالینده متناظر با افزای

(رابطه )2

1
log qeq   log K f   log Ceq 
n

غلظت

-ایزوتبم جذب آالینده

معادله ایزوترم جذب فروندلیچ دارای ضریب همبستگی باالتر و

ایزوترم های جذب به منظور تعریف جرم جذب شده از ماده

مناسبتری نسبت به ایزوترم النگمویر بوده و در نتیجه جذب از

جذب شونده به ازای واحد جرم ماده جاذب استفاده میشوند.

مدل فروندلیچ به خوبی تبعیت میکند .از آنجایی که ایزوترم

فروندلیچ

های فروندلیچ و النگمویر نشان دهنده جذب تک الیه در مقابل

( )Freundlichو النگمویر) (Langmuirبه طور گسترده تری

جذب دو الیه ایزوترم بت میباشند ،میتوان نتیجه گرفت جذب

مورد استفاده قرار میگیرند .در این مطالعه از مدل های ایزوترمی

یونهای آالینده توسط نانو لوله های کربنی مغناطیسی به صورت

فروندلیچ و النگمویر برای رس داده های جذب استفاده گردید

دو الیه ای انجام شده است .مدل فروندلیچ بیان می کند که

 . 33منحنی های ایزوترم جذب النگمویر و فروندلیچ در

توزیع جایگاه های فعال روی سطح جاذب غیر یکنواخت و در

شکل  3و  11نشان داده شده است .بر اساس معادله النگمویر

چند الیه بوده و متعاقب آن جذب یون آالینده در مکان های

در

,32

بین

مدل

های

ایزوترمی،

(رابطه  )1مقادیر  q maxو  R2برای م

ایزوترمهای

به ترتیب 8/35 mg/g

و  1/31محاسبه شد.
(رابطه )1

qmax K LC e
1  K LCe

qe 

در این رابطه  Ceغلظت تعادلی آالینده ( Kl ،)mg/Lمعرف
قدرت جذب ( )dm3. mol -1و  q maxمعرف حداکثر میزان
جذب سطحی ( )mol.m-2می باشد .براساس معادله

] [ DOI: 10.29252/jehe.7.3.244
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ناهمگن رخ داده است

. 10

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08

آالینده ورودی منطقی خواهد بود . 31 ,23 ,23

با توجه به نتایج ایزوترمهای جذب رس شده ،مشخص شد که

بابک کاکاوندی و همکاران

شكل  .9مدل ايزوترم النگموير جذب آالينده آنيلين توسط نانولوله کربن مغناطيسي در شرايط بهينه

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08

شكل  .11مدل ايزوترم فروندليچ جذب آالينده آنيلين توسط نانولوله کربن مغناطيسي در شرايط بهينه

 سینتیک جذب آالیندهبررسی سینتیک جذب آالینده آنیلین توسط  MWCNTنشان داد
که سینتیک جذب آنیلین از معادالت شبه درجه دوم تبعیت می
کند (شکل  11و .)12

] [ DOI: 10.29252/jehe.7.3.244
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بررسی کارایی نانولوله کربن مغناطیسی شده در حذف آالینده آنیلین ...

شكل  .11نمودار روابط سينتيكي شبه درجه اول براي حذف آالينده آنيلين توسط MWCNT-Fe3O4
] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08
] [ DOI: 10.29252/jehe.7.3.244
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شكل  .12نمودار روابط سينتيكي شبه درجه دوم براي حذف آالينده آنيلين توسط MWCNT-Fe3O4

از روابط سینتیکی شبه درجه اول و شبه درجه دوم برای

الکترونی بین آنیلین و سایتهای فعال سطح نانولوله کربنی

بررسی سرعت جذب آنیلین بر روی نانولوله کربنی مغناطیسی

مغناطیسی شده می باشد . 31

شده استفاده گردید .همانطور که در شکل  11و  12نشان داده

در مطالعه  Yuو همکاران ( ،)2111که بر روی جذب آنیلین

شده است ،با توجه به مقادیر ضریب همبستگی بدست آمده

بر روی نانولوله کربنی انجام شد نتایج نشان داد که جذب

( )R2فرآیند جذب آنیلین از مدل سینتیکی شبه درجه دوم

آالینده از مدل سینتیکی شبه درجه دوم تبعیت می کند

تبعیت می کند که احتماال نشان از تبعیت مقدار آنیلین جذب

(. 35 )R2=1,338

شده بر روی نانولوله کربنی مغناطیسی شده در شرایط تعادل

 -نبرسی ضبایب تبمودینامیکی جذب

دارد .به عالوه ،بین  qeمحاسباتی و  qeبدست آمده اختالف

جدول  ،2ضرایب ترمودینامیکی جذب آالینده آنیلین بر روی

بسیار کمی وجود دارد که بیانگر تبعیت جذب آنیلین از

نانولوله کربنی مغناطیسی شده را نشان می دهد.

مکانیس جذب شیمیایی داشته که توسط اشتراک گزاری
جدول  .2ضرايب ترموديناميكي جذب آالينده آنيلين بر روي نانولوله کربني مغناطيسي شده

1/30

88/5

-2/38

1/22

233

-3/51

1/30

318

-3/32

1/18

318

مهمی در فرآیند جذب ایفا می کند .همانطور که در

کاه

مقادیر ضریب  ΔG°در ازای افزای

درجه حرارت

( 35 ،21و  15درجه) منفی بوده در حالیکه مقادیر ΔH°

نشاندهنده انتقال شیمیایی آنیلین از محلول آبی به سطح

مثبت می باشند .مقادیر منفی  ΔG°نشان می دهد که فرآیند

جاذب می باشد .مقادیر مثبت  ΔS°نشان می دهد که جذب

جذب آنیلین به صورت خودبه خودی بوده و مقادیر مثبت

آالینده آنیلین بر روی نانولوله کربنی مغناطیسی شده به جاذب

 ΔH°نشاندهنده گرماگیر بودن فرآیند دارد .به عالوه ،فرآیند

بستگی داشته و به صورت مداخله تصادفی در بین فازهای

جذب آنیلین در دماهای باال دارای افزای

راندمان بوده که از

جامد/مایع می باشد.
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جدول  2مشخص است ،مقادیر  ΔG°در دماهای موردنظر

مشخص می گردد .مقدار  ΔH°برابر  88,5 kJ/molبود که

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08

دما نق

)∆So(kJ/mol.K

)∆Ho(kJ/mol

)∆Go(kJ/mol

lnkl

دما )(oK

... بررسی کارایی نانولوله کربن مغناطیسی شده در حذف آالینده آنیلین

تقدیر و تشکر
نویسندگان این مقاله بر خوود الزم موی داننود از حمایوت

نتیجهگیری
، مغناطیسویMWCNT نتایج مطالعه نشان داد کوه جواذب

دانشگاه علوم پزشکی البرز در انجام این طر تحقیقاتی (کود

.قادر به حذف موثر آالینده آنیلین از محیطهای آبی می¬باشود

. تشکر و قدردانی نمایند،)2120323

، غلظت جواذب،pH آنالیزهای آماری نشان داد که پارامترهای
 دما و زموان تمواس بور روی رانودمان حوذف،غلظت آالینده
.آالینده موثر هستند

[ DOI: 10.29252/jehe.7.3.244 ]

[ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08 ]
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ABSTRACT
Background &Objectives: Aniline is a substance used in chemical industries and in various
processes such as pesticide production, chemical bleaching, textile dyes, etc. In spite of the negative
effects of aniline on the environment due the difficult decomposition of this substance, various
methods have been investigated to remove this substance from water resources. The aim of this study
was to investigate the efficiency of magnetized carbon nanotubes in the removal of aniline from
aqueous solutions.
Methods: Fe3O4-CNT magnetic nanoparticles were prepared by co-precipitation method. The
morphology of the adsorbent surface, shape and size of CNT-Fe3O4 magnetic nanoparticles was
investigated by scanning electron microscopy (SEM) and transfer electron microscopy (TEM). BET
analysis was also used to determine the physical properties of the adsorbent such as surface area, size
and volume of the cavities and their distribution on the adsorbent. An X-ray diffraction device (XRD)
was used to determine the pattern and the purity of the Fe3O4 particles. The synthetic adsorbent
properties were analyzed by FTIR technique. In order to optimize the adsorption conditions and
determine the optimal values of each of the factors affecting the adsorption process (pH, contact time,
adsorbent value, initial aniline error and temperature), adsorption experiments were performed and
aniline concentration was determined by spectrophotometric method.
Results: SEM and TEM analyzes showed that the magnetic carbon nanotubes were almost uniform
and had an average diameter of 5 nanometers and an average length of 100 nanometers. XRD analysis
also showed the stabilization of Fe3O4 on carbon nanotubes. FTIR analysis for the absorption of
aniline contaminants on the magnetic carbon nanotubes adsorbent indicated that the aniline
contaminant bond has appeared on the adsorbent.
Conclusion: The results of the study showed that magnetic MWCNT adsorbent was able to
effectively remove aniline contaminants from aquatic environments. Statistical analysis showed that
pH parameters, adsorption concentration, pollutant concentration, temperature and contact time were
effective on pollutant removal efficiency.
Keywords: Aniline, Magnetized carbon nanotubes, Surface adsorption, Aqueous solution.
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