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ون يداسازي در جنانوفیبر پلي اکريلونیتريل اصالح شده با نانوذرات اکسید نیکل بررسي کارايي 

 هاي سرب
 

  *سوده السادات ،سجادی

 ایپژوهشکده چرخه سوخت هسته ای،پژوهشگاه علوم و فنون هسته سازمان انرژی اتمي، 

 

 

 :دهيچک
صالح کننده در پليمر در این مطالعه  سپس به عنوان ا سنتز و  سيد نيکل  شد و با ق اکریلونيتریلپليابتدا نانوذرات اک رار داده 

  افالي. ستتپس کارایي نانوکامپوزیت دستتتگاه الکتروریستتندزي از م لوی پليمر  امل نانوذرات، نانوفيار ستتاخته شتتد

 و اثر پارامترهای مختلف بر رویمورد مطالعه قرار زرفت آبي  هایدر  ذف یون سرب از م لوی اکریلونيتریل/ نانوذراتپلي

سي سرب برر شد که نانو شد. ميزان جذب یون  شخص  ست آمده م صل با توجه به نتایج بد ر جاذب موثری دکامپوزیت  ا

 جذب و جداسازی یونهای سرب از م لولهای آبي است.

 .سرب  ذف یون-اکریلونيتریلپلينانوفيار  -نانوذرات اکسيد نيکل کلمات کليدی:

 

 : مقدمه

سرب بطور سرب فلزي سنگين است که به طور طبيعي در خاک، آب و در مقداري کمتر در هواي محيط موجود است. 

ست ايزوتوپ طبيعي داراي چهار سرب  پايدار ا سرب ۴۰٢) سرب ۴۰٢،  سرب ۴۰٢،   ۴۰٢و  ۴۰٢ ،۴۰٢سرب  (.۴۰٢، 

شي پيچيده و همگي پرتوزا بوده صوالت پاياني زنجيره فروپا ستند که بهمح -٢3٢ و  ٢32-U ،U-٢3۰ ترتيب در اي ه

Th  دهند.رخ مي  
 يکي از عناصر حاصل از واپاشي  اشاره شد، سرباست. همان طور که  U-٢3۰ شامل ايدر صد بااليي از پسمان هسته

٢3۰-U ( ٢٢است و از آنجايي که داراي نيمه عمر بااليي )قبل از خود است،  يدهاي بعد ووت به راديونوکلبنسسال

 اي در خاک دفنهاي هستهدر نهايت پسمانو  سرب سمي استاز آنجايي که اي دارد. پايداري بيشتري در پسمان هسته

 شود.اي به شدت احساس ميهاي هستهشوند )و يا در مواردي در اقيانوس( ضرورت جداسازي سرب از پسمانمي

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE
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هاي مختلفي از قبيل تبادل يوني، رسوب شيميايي، استخراج با هاي صنعتي روشزات سنگين از پساببراي حذف فل

هاي ذکر شده، جذب [. در ميان روش1-٢رود ]حالل، اسمز معکوس، اولترافيلتراسيون، جذب، الکترودياليز و... به کار مي

 يت است.پذيري و قابل احيا بودن در ارجحبه دليل اقتصادي بودن، انعطاف

 هايي صورت گرفته تا از مواد جديد مانند نانوساختارها به عنوان جاذب در فرايند جذب سطحي استفاده شوداخيرا تالش

يابد که همين امر موجب بهبود عملکرد مي فيزيکي تغيير خواص از برخي . چرا که با کاهش اندازه مواد در حد نانو[3]

 راز نانوفيبدر اين مطالعه . شده استبه عنوان مثال از نانوفيبرهاي اصالح شده به عنوان جاذب استفاده  .شودها ميآن

و اثر پارامترهاي مختلف بر  شدهبه عنوان جاذب استفاده  نيکل اکسيداصالح شده با نانوذرات ( PAN)1اکريلونيتريلپلي

ه عنوان ب سنتز و سپس به روش سونوشيمي نيکل اکسيد. ابتدا نانوذرات يون سرب بررسي شده استروي ميزان جذب 

حامل نانوذرات، نانوفيبر ساخته اه الکتروريسندگي از محلول پليمر و با دستگ قرار داده شد PANاصالح کننده در پليمر 

 شد و طي آزمايشاتي قابليت و ميزان جذب فلزات بررسي گرديد. 

 : روش کار

 و اصالح سطح آن نيکل اکسيدسنتز نانوذرات 

 1/۴ميلي ليتر از محلول  1۴۴آبه و  چهار نيکلموالر استات  1/۴ميلي ليتر از محلول  ٢2، نيکل براي سنتز نانوذرات اکسيد

در آلتراسونيک قطره قطره به محلول استات  TMAHتهيه شده و محلول  (TMAH)٢ آمونيوم هيدروکسايدتترامتيل موالر

ماند. بعد از مي درجه سانتيگراد در همين وضعيت باقي ۰۴دقيقه در دماي  3۴شود. سپس يط اضافه ميدر دماي مح نيکل

اين کار، محلول جديد تهيه شده در سانتريفيوژ قرار داده شده تا جداسازي صورت گيرد. سپس رسوب بدست آمده دو 

ساعت  ۰د. بعد از اين به مدت خشک شو ساعت درجه سانتيگراد به مدت د ۰۴در دماي  و بار با اتانول شستشو داده شد

 شوند.   تهيه مي نيکل درجه سانتيگراد قرار گرفت. بدين ترتيب نانوذرات اکسيد ۰۴۴اي به دماي در کوره

-ارتوميلي ليتر  2۴يک اسيد به ئميلي ليتر اول 2/1از اولئيک اسيد استفاده شد. بدين ترتيب که  اتبراي اصالح سطح نانوذر

به آن اضافه شد. محلول به مدت يک ساعت در سيستم بسته، تحت  اتاضافه شده و سپس يک گرم از پودر نانوذر زايلن

گراد قرار گرفت. بعد از يک ساعت، محلول سانتريفيوژ شد و رسوب حاصل سه بار با درجه سانتي 2۴رفالکس در دماي 

 خشک شد.درجه سانتيگراد  ۰۴اي دم درتولوئن شستشو داده شد. سپس رسوب حاصل به مدت يک ساعت 

  اوی نانوذرات اکسيد نيکل PANسنتز فيار 

                                                 
1 Poly acrylo nitrile 
2 tetra methyl ammonium hydroxide 
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حل آميد متيل فرمديميلي ليتر  1۴گرم از پودر نانوذرات در  ۴3/۴حاوي نانوذرات اکسيد نيکل،  PANبراي سنتز الياف 

قرار داده شد. بعد از ساعت روي استيرر  ٢را به محلول فوق اضافه کرده و به مدت  PANگرم از پودر  ٢شد، سپس 

الياف  حاوي نانوذرات اکسيد نيکل به روش الکتروريسي ساخته شد. PANمحلول، اليافدر  PANپراکندگي کامل پودر

، نرخ kV 1۰ولتاژ:  صورتارامترهاي دستگاه به ند. پي نارسانا پلي اتيلن سنتز شددر شرايط محيط و بر روي يک پايه

 باشد.ميrpm1۰۴۴، سرعت چرخش جمع کننده: cm12 و جمع کننده :  نازل، فاصله بين ٢ ml/hتغذيه: 

 بررسي رفتارهای جذبي نانو کامپوزیت:

، و کلريد Co(II) ،Pb(II) ،Sr(II) ،Cu(II)  ،Ni(II) ،Ba(II) ،La(II) ،Cd(II)براي عناصر نيترات  d(K(ضرايب تقسيم 

(Y(III  وMo(V)  .در محيط آبي و به روش ناپيوسته تعيين شد 

-M ۰ ميلي ليتر محلول 2گرم از جاذب را پس از توزين به ظروف پلي اتيلني منتقل کرده و به آن  ۴2/۴طبق اين روش، 

 rpm12۴و با سرعت  ٢2 °Cساعت درون شيکر در دماي  2کنيم و به مدت عنصر مورد جذب را اضافه مي  1/٢ ×1۴

با دستگاه اسپکترومتر پالسماي  ، غلظت يون فلزي درون محلولجاذب جداسازيپس از دهيم تا به هم زده شود. قرار مي

 شود:محاسبه مي 1معادله از  dKد. ش گيرياندازه (ICP)جفت شده القائي 
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 :(٢)معادله  گردددرصد جذب به صورت زير محاسبه مي و پارامتر

       (٢        )
 i F

i

C -C
Removal efficiency(R%) 100

C
  

iC غلظت اوليه گونه مورد جذب در فاز محلول :       V حجم محلول بر حسب ميلي ليتر :      

fC غلظت گونه مورد جذب بعد از تعادل در فاز محلول  :   M   جرم جاذب بر حسب گرم : 

 : جینتا

باشد. مي نشان دهنده نانو ذرات اکسيد نيکل خالص 1آناليز طيف سنج پراش اشعه ايکس نانوذرات سنتز شده در شکل 

ب  ٢در شکککل  .اسککت nm3۴نشککان دهنده تشکککيل نانوذرات کروي، با اندازه تقريبي ( الف٢)شکککل  TEMنتايخ آناليز 

 مشخص شده است. SEMمورفولوژي الياف سنتز شده و نانوذرات قرار گرفته شده بر روي سطح آن توسط آناليز 
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 کل.يد نينانوذرات اکس X. الگوی پراش اشعه 1شکل 

 
 کل.يد نياف  اوی ذرات اکسياز نانوال SEMر یتصاوب(  .کليد نياز نانوذرات اکس TEMر یتصوالف( . 2شکل

 الياف عناصر مختلف براي  dKمقادير  PANدر بهاود عملکرد جذبي نانوالياف  NiOبه منظور بررسي تاثير نانوذرات 

PAN  و نانوکامپوزيت اليافبدون نانوذرات PANهمانطور که مالحظه (3شکل ) گيري شداندازهنيکل  / نانوذرات اکسيد .

و کارايي جاذب نانوکامپوزيت  باشدساير عناصر مي ، به طور چشمگيري بيش ازPbشود، ميزان جذب يون مي

 pH و ما، زماندمختلف مانند آزمايشات بعدي، اثر پارامترهاي لذا در به تنهايي بود.  نانواليافالياف/نانوذرات نيز بيشتر از 

 .گرفتروي اين عنصر مورد بررسي قرار 
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 .عناصر مختلف روی جاذب dKر یمقاد .3 شکل

دقيقه بررسي شد.  0۴۴تا  1۴در گستره زماني  PAN/NiOهاي سرب توسط نانوکامپوزيت ميزان جذب يونتاثير زمان بر 

نشان داده شده است. در فرايندهاي جذب، با افزايش زمان، ظرفيت جذب افزايش يافته و  ۰نتايج اين آزمايش در شکل 

رسد. همانطورکه تا نهايتا به تعادل ميهاي فعال روي جاذب، سرعت جذب کاهش يافته سپس با اشغال تمامي سايت

 افتد.اتفاق مي ساعت 2هاي سرب در زمان مشاهده کرد، حداکثر ميزان جذب يون ۰توان در شکل مي

 
 .PAN/NiOت یتوسط نانوکامپوز Pb+2های ونیزان جذب ير زمان بر ميتاث  .4 شکل

يکي از پارامترهاي مهم است که با آنيوني کردن سطح جاذب باعث تغيير در ظرفيت  pHدر فرايند جذب فلزات سنگين، 

در   /ONiPANتوسط جاذب نانوکامپوزيت  Pb، جذب pHبراي بررسي اثر شود. هاي مختلف ميpHجذب جاذب در 

رقابت بين هاي پايين، pHدر  نشان داده شده است. 2نتايج اين آزمايش در شکل  .بررسي شد pH 2/2- 2/1گستره 

، درجه pHشود. با باال رفتن باعث جذب پايين فلزات سنگين توسط جاذب مي H+ هايهاي فلزي سنگين و يونيون

هاي عاملي روي سطح جاذب کاهش يافته و با افزايش نيروهاي جاذبه الکتروستاتيک، ميزان ظرفيت آنيوني شدن گروه

 يابدجذب افزايش مي
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 .بر راندمان جذب pHر يتاث .5شکل 

بر حسب معکوس  dLn(K(درجه سانتيگراد تعيين شد. با استفاده از منحني  1۴ -۰۴تاثير دما بر ميزان جذب در گستره 

 .محاسبه شد kJ/molK 1۰/۴      و ٢۰/٢۴ kJ/molطبق معادله وانتهوف به ترتيب برابر با  ∆ᵒSو ∆ᵒH،دما بر حسب کلوين

 باشد.توسط جاذب سنتز شده مي Pb+2نشان دهنده گرماگير بودن فرايند جذب  ᵒ∆Hبرايمقدار مثبت به دست آمده 

افتي هاي مختلفي براي يباشد. راهطريقه تغييرات غلظت ماده جذب شونده نسبت به زمان، نشان دهنده سينتيک جذب مي

 باشد.هاي جذبي ارائه شده ميبا مدلها ها بررسي انطباق دادهمدل سينتيک جذب هر فرايند وجود دارد. يکي از اين راه

ارائه شده و بر اساس واکنش درجه  10۰۰پردازيم. اين مدل در سال در ادامه به بررسي مدل سينتيک شبه درجه دو مي

 (:3شود. فرم خطي حاصل از اين مدل به صورت زير مي باشد )معادله دوم برگشت پذير، در نظر گرفته مي

(3) 

  

به مقدار جذب به ازاي واحد جرم جاذب بر حسب  qو  eq، ٢ثابت سرعت شبه درجه  2K(g/mg.min)اين رابطه که در 

(mg/g) بر حسب زمان ، به ترتيب در حالت تعادل و در هر زمان مي باشد. با استفاده از داده هاي تجربي و رسم نمودار 

تطبيق  ۰در شکل  د.شهاي آزمايش با اين مدل بررسي داده

e

2

e2 q

t

qK
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 .  نمودار سينتيک جذب شاه درجه دوم6شکل 

و با  آيدميبه دست ( ٢2/3 ×g/mg.min ۰-1۴) 2Kو eq  (mg/g ۰۴ )مقادير  از شيب و عرض از مبدا اين خط  با استفاده

  ٢/mg/g.min ۴۰۰،      دردست داشتن اين دو مقدار، سرعت اوليه جذب از رابطه آيد.دست ميبه

شبه درجه دو پيروي  دل سينتيک مرسيم که اين فرايند از ل و درصد تطبيق، به اين نتيجه ميتوجه به شکبا 

 ندکمي

 : ب ث ونتيجه زيری 

بخشد. اين جاذب در اي بهبود ميکارايي آن را در جذب به ميزان قابل مالحظه PANبه الياف  NiOافزودن نانوذرات 

 هاي فلزي از ضريب توزيع باالتري برخوردار است. در مقايسه با ساير يون Pb+2هاي جذب يون

 : مراجع
[1] A.S. O¨zcan, O¨, Go¨k and A. O¨zcan, Adsorption of lead(II) ions onto 8-hydroxy quinoline-

immobilized bentonite, J. Hazard. Mater.  161, 499–509, 2009. 

[2] Y. Sang, F. Li, Q. Gu, C. Liang, and J. Chen, Heavy metal-contaminated groundwater treatment by 

a novel nanofiber membrane, Desalination  223 349–360, 2008. 

[3] M. Medina, J. Tapia, S. Pacheco, M. Espinosa and R. Rodriguez, Adsorption of lead ions in aqueous 

solution using silica–alumina nanoparticles, J. Non-Cryst. Solids. 356, 383-387, 2010. 
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