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anomagnetic hydrogels, based on κ-carrageenan and acrylic acid, were
prepared for removal of methyl violet from aqueous solutions. κ-Carrageenan/
acrylic acid-based hydrogels were prepared in aqueous solution in the
presence of methylene bisacrylamide (MBA) and ammonium persulfate (APS),
the former as a crosslinking agent and the latter as an initiator. The nanomagnetic
hydrogels were obtained by co-precipitation of Fe (II) and Fe (III) ions in presence of
ammonia solution. The effects of different variables such as contact time, temperature,
amount of adsorbent, and pH were examined in relation to the sorption behavior of the
methyl violet. The structure of the nanomagnetic hydrogels were studied by infrared
spectroscopy (IR), thermogravimetric analysis (TGA), scanning electron microscopy
(SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The results of scanning
electron microscopy and transmission electron microscopy showed that the magnetic
nanoparticles in the hydrogel matrix were dispersed satisfactorily with approximate
size of 5-15 nm. The maximum amount of adsorption reached approximately 86%
under optimum conditions of 60 min, pH 8 and initial dye concentration of 10 ppm.
The adsorption capacity increased with temperature and pH. This study showed that
the obtained nanomagnetic hydrogels with high removal efficiency and low reaction
time could be used as effective adsorbents of methyl violet dyes from aqueous
solution and for simple separation by a magnetic field. The equilibrium process of
removing metal ions by nanomagnetic hydrogels could be evaluated efficiently using
the Langmuir, Freundlich and Temkin models.
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چکیده
در این مطالعه ،از هیدروژلهای نانومغناطیسی تولید شده برپایه کاپاکاراگینان و آکریلیک اسید

برای حذف رنگینه بنفش متیل از محلولهای آبی استفاده شد .ابتدا هیدروژلها با استفاده از

کاپاکاراگینان و آکریلیک اسید در مجاورت آمونیوم پرسولفات ،بهعنوان آغازگر رادیکالی و متیلن
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رنگینه بنفش متیل،
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بیسآکریلآمید ،بهعنوان شبکهساز در محیط آبی تهیه شدند .سپس ،هیدروژلهای نانومغناطیسی
با فرایند همرسوبی یونهای آهن دو و سهظرفیتی در محلول آمونیاک تهیه شدند .اثر متغیرهای
مختلف ،مانند زمان تماس ،غلظت اولیه رنگینه ،دما ،مقدار جاذب و  pHروی رفتارهای جذب رنگینه

بنفش متیل در محیط آبی بررسی شد .ساختار هیدروژل نانومغناطیسی تهیه شده با روشهای
طیفسنجی زیرقرمز ( ،)IRگرماوزنسنجی ( ،)TGAمیکروسکوپی الکترونی پویشی ( )SEMو

میکروسکوپی الکترونی عبوری ( )TEMمطالعه شد .نتایج بهدست آمده از تصاویر  SEMو
 TEMنمونهها نشان داد ،نانوذرات مغناطیسی آهن پراکندگی مناسبی در بستر هیدروژل دارند و
اندازه تقریبی آنها حدود  5-15 nmاست .در شرایط بهینه شامل زمان  60 minو  pHبرابر  8در

شرایطی که غلظت اولیه رنگ برابر  10 ppmبود ،بیشترین مقدار جذب رنگینه حدود  86%بهدست
آمد .با افزایش دما و  pHمحلول ،درصد جذب رنگینه افزایش یافت .نتايج اين مطالعه نشان داد،
هیدروژلهای نانومغناطیسی با بازده زیاد و زمان کوتاه واکنش ميتوانند بهعنوان جاذب مؤثر

برای حذف رنگینه بنفش متیل از محلولهای آبی استفاده شوند و سپس بهوسیله میدان مغناطیسی
به سهولت جداسازی شوند .فرایند حذف تعادلی یونهای فلزی بهکمک هیدروژهای نانومغناطیسی
بهخوبی با الگوی النگمیر ،فروندلیچ و تمکین بیان شده است.
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هیدروژلها شبکههای سهبعدی از پلیمرهای آبدوست هستند که در
آب نامحلول باقی میمانند و قابلیت جذب و نگهداری مقادیر زیادی
آب و محلولهای آبی را حتی زیر فشار دارند [ .]1تغییر کوچک در
شرایط محیط مانند تغییر  ،pHدما و جریان الکتریکی میتواند تغییرات
سریع و برگشتپذیر در هیدروژلهای حساس به محیط ایجاد کند [.]2
هیدروژلها در پزشکی و مهندسی پزشکی در تهیه پانسمان برای
زخم و پوششها ،ساخت عدسیهای چشمی و سامانههای انتقال
دارو ،ساخت غشاهای زیستی و تولید حسگرهای زیستی؛ در
کشاورزی برای تصفیه آب ،کمک به کشت گیاهان در مناطق بیابانی و
کمک به بیابانزدایی و تثبیت شنهای روان و در بخش بهداشت
برای تولید فراوردههای بهداشتی همچون پوشک بچه ،دستمال و
بهعنوان پرکننده و نگهدارنده رطوبت کاربردهای فراوانی دارند .سایر
کاربردهای هیدروژلها در حذف آلودگی ناشی از فلزات سنگین و
رنگهاست [ .]3،4گروههای عاملی موجود در ساختار هیدروژل با
گروههای شیمیایی رنگدانهها دارای برهمکنشهای مختلف ،مانند
نیروی جاذبه الکتروستاتیک ،جاذبه دوقطبی-دوقطبی و پیوند هیدروژنی
هستند که امکان حذف آنها را از پسابها فراهم میکند [.]5
هیدروژلهای نانومغناطیسی بهدلیل سطح تماس زیاد دارای ظرفیت
جذب زیاد هستند و به دلیل حذف مشکالتی مانند صافکردن و
جداسازی مرکزگریزی [ ]6،7و سهولت جداسازی بهکمک میدان
مغناطیسی در سالهای اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفتهاند [.]8
پلیساکاریدها از متداولترین مواد در تهیه هیدروژلهای پایه طبیعی
هستند .کاراگینانها پلیساکاریدهای خطی دارای گروه سولفات هستند
که از سلولهای گیاهی جلبکهای قرمز ردوفیسی استخراج میشوند.
همه کاراگینانها دارای واحدهای تکراری با اتصاالت -β-D-3
گاالکتوپیرانوزی و -β-D-4گاالکتوپیرانوزی هستند [.]9
رنگینه بنفش متیل ،رنگ کاتیونی محلول در آب است که در
صنایع رنگرزی برای رنگآمیزی زیستی و در دامپزشکی بهعنوان
افزودنی به غذای مرغ و جلوگیری از انتشار باکتریهای مضر استفاده
میشود [ .]10بهدلیل استفاده گسترده از رنگینههای کاتیونی ،مثل
بنفش متیل در فرایندهایی نظیر رنگکردن کاغذ ،رنگرزی پنبه و پشم و
تولید رنگ مو ،حجم تولید و مصرف و درنتیجه آلودگی حاصل از
آنها بسیار زیاد است [ .]11رنگینههای کاتیونی بهطور معمول از
رنگهای آنیونی سمیتر هستند [ .]12بنفش متیل عامل سرطانزای
قوی است که باعث التهاب چشم ،آسیب به قرنیه و حساسشدن
چشم به نور میشود [ .]13استنشاق این رنگینه ممکن است ،باعث
سوزش مجاری تنفسی ،استفراغ ،اسهال ،سردرد و سرگیجه شود و

قرارگرفتن طوالنیمدت در معرض این رنگینه ممکن است ،باعث
آسیبدیدن غشای مخاطی و دستگاه گوارشی شود .وجود این رنگینه
در آب ،نفوذ نور خورشید به الیههای پایینتر را کاهش میدهد.
بنابراین ،روی زندگی آبزیان اثر میگذارد [ .]14در طول سالها،
برای حذف این رنگینه از روشهایی مانند تخریب اکسایشی [،]15
روشهای الکتروشیمیایی [ ،]16جداسازی غشایی [ ]17و جذب و
تخریب زیستشیمیایی [ ]18استفاده شده است .اما ،این روشها به
انرژی و هزینه زیاد نیاز دارد و کارایی زیادی ندارند .از طرف دیگر،
روش جذب به دلیل ارزانی و سهولت بهرهبرداری روشی مؤثر
برای حذف رنگینههاست .استفاده از جاذبهایی مانند کربن فعال،
اثربخشی زیادی برای حذف رنگینه دارند [ ،]19اما مشکل استفاده
از کربن فعال جداسازی آن از محلول است که پس از استفاده از آن،
لجن حاصل دور ریخته شده و مجددا ً باعث تولید آلودگی میشود.
امروزه استفاده از هیدروژلها و هیدروژلهای نانومغناطیسی بهعنوان
جاذبهای مؤثر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است [.]20
در این پژوهش ،جذب رنگینه بنفش متیل بهکمک هیدروژلهای
نانومغناطیسی تهیه شده برپایه کاپاکاراگینان و آکریلیک اسید بررسی
شد .تاکنون گزارشی مبنی بر استفاده از این هیدروژلهای نانومغناطیسی
برپایه کاپاکاراگینان و آکریلیک اسید تهیه شده برای جذب رنگینه
گزارش نشده است .این هیدروژلها با استفاده از کاپاکاراگینان و
آکریلیک اسید به روش پلیمرشدن رادیکالی تهیه شدند .هیدروژلهای
نانومغناطیسی با استفاده از نمکهای آهن دو و سهظرفیتی و به روش
همرسوبی در محیط قلیایی تهیه شدند .در مرحله بعد با تغییر عوامل
مختلف مانند دما ،pH ،زمان و غلظت ،جذب رنگینه بهوسیله این
ترکیبات بررسی شد .ساختار هیدروژلهای نانومغناطیسی تهیه شده با
استفاده از روشهای مختلف دستگاهی مانند  SEM ،FTIRو TEM
تأیید و پایداری گرمایی آنها با  TGAبررسی شد .همچنین ،رفتار
جذب با همدمای النگمیر ،فروندلیچ و تمکین مطالعه شد.
و

تجربي
مواد

کاپاکاراگینان و آمونیم پرسولفات ( )APSاز شرکت  Flukaسوئد،
آکریلیک اسید ( )AAاز شرکت نوین شیمیار ایران ،متیلن بیسآکریلآمید
( )MBAو رنگینه بنفش متیل با ساختاری که در طرح  1نشان داده شده
بهعنوان رنگدانه کاتیونی از شرکت  Sigmaو نیز اتانول  96درجه از
شرکت بیدستان ایران برای خشککردن هیدروژل تهیه شد.
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حل شده بود ،به ظرف واکنش اضافه شد .سپس 0/20 g ،کربن فعال
به مخلوط واکنش افزوده شد و واکنش بهمدت  30 minادامه یافت.
در مرحله بعد ،ژل تشکیل شده از حمام آب خارج شده و در mL
 100اتانول  96درجه غوطهور شد تا کام ً
ال خشک شود .این ژلهای
خشک شده را پس از قطعهقطعهکردن روی شیشه ساعت قرار داده و
سپس درون گرمخانه با دمای  50°Cبهمدت  20 hقرار داده شدند تا
کام ً
ال خشک شوند.
سنتز هیدروژلهای نانومغناطیسی

طیفسنج زیرقرمز ()IRو Bruckerمدل  Tensor 27ساخت آلمان،
دستگاه جذب فرابنفش -مرئی  M 350 Double Beamساخت انگلستان،
گرماوزنسنج ()TGAو Perkin Elmer Sllساخت آمریکا ،میکروسکوپ
الکترونی عبوری ()TEMو Zeiss-EM10C 80 KVو میکروسکوپ
الکترونی پویشی ()SEMو Asl 2100 Soren Technologyهر دو ساخت
آلمان بهکار گرفته شد.

از روش همرسوبی برای تولید هیدروژلهای نانومغناطیسی استفاده
شد .در این شیوه  0/103 gاز آهن کلرید دوظرفیتی با  0/283 gاز
آهن کلرید سهظرفیتی در آب مقطر به حجم  50 mLمخلوط شد.
سپس 0/10 g ،هیدروژل خشک پس از رسیدن به تورم تعادلی به
ظرف واکنش اضافه شد و بهمدت یک روز در دمای محیط قرار
گرفت .سپس ،حدود  7 mLمحلول آمونیاک به ظرفهای حاوی
واکنشگرها اضافه شد تا  pHمحلول  10شود .همزدن این محلولها
بهمدت  1-2 hادامه یافت و پس از صافکردن ،ژل باقیمانده با آب
مقطر شسته شد .سپس ،هیدروژل در  100 mLاتانول  96درجه قرار
گرفت تا آبگیری شود.
ژلهای تیرهرنگ حاصل بهمدت  24 hدر دمای  50°Cدرون
گرمخانه خشک شدند .شکل  1تصویری از هیدروژل نانومغناطیسی
را نشان میدهد.

سنتز هیدروژل پایه

اندازهگیری تورم هیدروژلها

برای تهیه هیدروژل  1/0 gکاپاکاراگینان و  4 mLآکریلیک اسید
بهکار رفت که  30%آن با سدیم هیدروکسید خنثی شد .همچنین،
 0/10 gآمونیم پرسولفات بهعنوان آغازگر گرمایی و  0/10 gمتیلن
بیسآکریل آمید بهعنوان عامل شبکهساز استفاده شد .ابتدا کاراگینان
در مقدار معینی آب مقطر جوشیده حل شد .سپس ،درون حمام آب
با دمای  80°Cقرار گرفت و با همزن مکانیکی با سرعت 180 rpm
همزده شد تا محلول یکنواختی بهدست آید .سپس 0/10 g ،آمونیم
پرسولفات ،که در  5 mLآب مقطر سرد حل شده بود ،به آن اضافه
شد .این محلول بهمدت  2 minتا  3 minبا همزن مکانیکی همزده
شد .سپس ،آکریلیک اسید جزئی خنثی شده (شامل  4 mLآکریلیک
اسید همراه با  0/70 gسدیمهیدروکسید حل شده در  5 mLآب مقطر
جوشیده و سرد) به ظرف واکنش اضافه و بهمدت  1 minبا همزن
مکانیکی همزده شد تا محلول یکنواختی ایجاد شود .در مرحله بعد،
 0/10 gمتیلن بیسآکریل آمید که در  5 mLآب مقطر جوشیده و سرد

مقدار  0/10 gاز پودر جامد هیدروژلهای ساخته شده با اندازه
ذرات  250-350mmدر  100 mLآب مقطر غوطهور شده و بهمدت

طرح  -1ساختار رنگینه بنفش متیل [.]21
دستگاهها و روشها
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(ب)
			
(الف)
شکل ( -1الف) هیدروژل نانومغناطیسی بهدست آمده برپایه
کاپاکاراگینان و آکریلیک اسید و (ب) جذب هیدروژل نانومغناطیسی
بهوسیله آهنربا.
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 24 hدر دمای محیط قرار گرفت تا تورم هیدروژلها کامل شود.
هیدروژلهای متورم از صافی عبور داده شد و پس از گذشت 5 min
مقدار تورم نمونهها براساس معادله ( )1اندازهگیری شد [:]22
				
()1

) (w 2 − w 1
w1

= SR

در این معادله w1 ،وزن نمونه خشک (،)gو w2وزن هیدروژل متورم
( )gو  SRمقدار تورم نمونههاست ( .)g/gصحت اندازهگیریها
برابر  ±3%بود .انحراف استاندارد برای دادهها براساس معادله ()2
بهدست آمد:
				
()2

(X i - X) 2
N -1

N

∑

i =1

=S

که در آن  (X i - X) 2برابر با انحراف ازiامین اندازهگیری و  Nبرابر با
تعداد تکرار هر اندازهگیری (در اینجا  )N=3است.
اندازهگیری جذب رنگینه بنفش متیل

برای اندازهگیری مقدار جذب رنگینه بنفش متیل ،محلولهای
استاندارد با غلظتهای  8 ،6 ،4 ،2و  10 mg/Lاز محلول رنگینه
حاصل تهیه و جذب آنها با دستگاه جذب فرابنفش -مرئی
( )UV-Visاندازهگیری شد .اثر عوامل مختلف مانند  ،pHدما ،زمان
تماس ،مقدار جاذب و غلظت اولیه رنگ روی درصد جذب و ظرفیت
جذب هیدروژلهای نانومغناطیسی بررسی شد .تمام آزمونها روی
همزن مغناطیسی با سرعت  70 rpmانجام شد .مقدار درصد جذب
نهایی هیدروژلهای نانومغناطیسی از معادله ( )3محاسبه شد:
				
()3

) (C 0 - C e
× 100
C0

= R E%

در اين معادله RE ،درصد جذب تعادلی C0 ،و  Ceغلظت اولیه و
نهایی محلول رنگ ( )mg/Lاست.
ظرفیت جذب رنگ از معادله ( )4محاسبه شد [:]23
					
()4

(C 0 - C e )V
m

=Q

در اين معادله Q ،ظرفیت جذب رنگینه برحسب مقدار رنگینه جذب
شده به ازای واحد وزن جاذب (،)mg/gو C0و  Ceغلظت اولیه و
نهایی محلول رنگینه (،)mg/Lو mجرم نمونه ( )gو  Vحجم محلول
( )Lاست.

بررسی رفتار جذب

رفتار جذب با الگوهای جذب النگمیر ،فروندلیچ و تمکین بررسی
شدند .الگوی النگمیر جذب تکالیه روی سامانه همگن را توصیف
میکند [ .]24در الگوی جذب النگمیر فرض بر این است که فرایند
جذب ،پویا باشد .در حالت تعادل ،تعداد مولکولهایی که در واحد
زمان جذب میشوند ،برابر با تعداد مولکولهایی هستند که واجذب
میشوند .الگوی النگمیر با معادله ( )5بیان میشود [:]25
				
()5

Ce
C
1
=
+ e
q e (K L .q m ) q m

در اين معادله qe ،مقدار رنگ جذب شده در واحد جرم جاذب ( )mg/gو
 C0و  Ceبه ترتیب غلظت اولیه و نهایی محلول ( )mg/Lاستqm .
بیشینه مقدار رنگ الزم برای تشکیل یک الیه m ،جرم جاذب ( )gو
 KLثابت تعادل النگمیر ( )mg/Lاست که به انرژی جذب بستگی دارد.
الگوی همدمای فروندلیچ معادله تجربی است که جذب روی سامانه
ناهمگن را توصیف میکند و تنها به جذب تکالیه محدود نمیشود.
الگوی فروندلیچ با معادله ( )6بیان میشود:
			
()6

1
Log q e = Log K F + ( ) LogC e
n

در اين معادله qe ،مقدار رنگ جذب شده در واحد جرم جاذب
( Ce ،)mg/gغلظت نهایی محلول ( )mg/Lو  nثابت فروندلیچ و
نشاندهنده انرژی پیوندهای بین رنگینه و جاذب است KF .ثابت
همدمای فروندلیچ ( )mg/gو نشاندهنده قدرت جذب است.
الگوی تمکین با معادله ( )7بیان میشود:
و

				
()7

X= aS + b Ln Ce

در اين معادله X ،مقدار رنگینه جذب شده در واحد جرم جاذب
( Ce ،)mg/gغلظت نهایی محلول ( )mg/Lو  bمقداری ثابت است
که به شدت جذب بستگی دارد aS .ثابت دیگری است که به ظرفیت
جذب بستگی دارد.
و

نتایج و بحث
بررسی پراکندگی و اندازه ذرات نانومغناطیسی با  SEMو TEM

در شکل  2تصویر  TEMهیدروژلهای نانومغناطیسی سنتز شده
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شکل  -2تصویر  TEMهیدروژل نانومغناطیسی با بزرگنمایی .160000
نشان داده شده است .این تصویر نشان میدهد ،اندازه این نانوذرات
در محدوده  5-15 nmقرار دارد .تصاویر  SEMنمونه هیدروژل
نانومغناطیسی در شکل  3مشاهده میشود .همانطور که در این
تصویرها مشاهده میشود ،سطح پلیمر در بین حفرههای هیدروژل
بهوسیله نانوذرات مغناطیسی پوشیده شده است .میتوان نتیجه
گرفت ،با اصالح هیدروژل بهوسیله ذرات نانومغناطیسی مقدار سطح

			

شکل  -4طیف ( :FTIRالف) هیدروژل نانومغناطیسی و (ب)
هیدروژل بهدست آمده برپایه کاپاکاراگینان و آکریلیک اسید.
تماس افزایش مییابد.
تأیید ساختار نمونههای سنتز شده با طیفسنجی زیرقرمز

طیف زیرقرمز هیدروژل و هیدروژل نانومغناطیسی در شکل  4نشان
داده شده است .در طیف مربوط به هیدروژل ،ارتعاش کششی مربوط

							
(الف)

شکل  -3تصاویر ( :SEMالف) هیدروژل و (ب) هیدروژل نانومغناطیسی با بزرگنمایی.500
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به گروه کربونیل کربوکسیلیک اسید در ناحیه  1743 cm-1مشاهده
میشود .جذب  O-Hگروه کربوکسیلیک اسید بهشکل جذب خیلی
پهن در ناحیه  2500-3500 cm-1مشاهده میشود .جذب  N-Hدر
ناحیه  3300-3400 cm-1به علت وجود جذب پهن  O-Hاسیدی
پوشانده شده است .همچنین ،جذب در ناحیه  1043 ،924 ،842و
 1152 cm-1به ترتیب مربوط به ارتعاشهای پیوندهای -Dگاالکتوز-4-
سولفات-6،3 ،انیدرو-D-گاالکتوز ،اتصال گلیکوزیدی و جذب کششی
سولفات استر است .در طیف مربوط به هیدروژل نانومغناطیسی ،جذب
موجود در  638 cm-1وجود گروه  Fe-Oرا تأیید میکند .همچنین،
پهنای پیک در ناحیه  2500-3500 cm-1کاهش یافته است که احتماالً
به دلیل کاهش پیوندهای هیدروژنی و تشکیل برهمکنشهای یون-
دوقطبی میان گروههای هیدروکسیل و یونهای آهن است.
بررسی پایداری گرمایی نمونهها با گرماوزنسنجی

شکل  5دمانگاشت هیدروژل ،آکریلیک اسید و هیدروژل نانومغناطیسی
را نشان میدهد .طبق شکل ،هیدروژل نانومغناطیسی پایداری بیشتری
از هیدروژل سنتز شده برپایه کاپاکاراگینان دارد .همچنین مشاهده
میشود ،بهکارگیری نانوذرات آهن اکسید در بستر هیدروژل موجب
افزایش پایداری گرمایی شده است .در دمای  650°Cبرای هیدروژل و
هیدروژل مغناطیسی به ترتیب  58/89و  52/93%کاهش وزن مشاهده
میشود.

شکل  -5دمانگاشت ( :TGAالف) هیدروژل نانومغناطیسی و (ب)
هیدروژل برپایه کاپاکاراگینان و آکریلیک اسید.

بررسی سینتیک تورم هیدروژلها

شکل  6نمودار سینتیک تورم مربوط به هیدروژل تهیه شده برپایه
کاپاکاراگینان و آکریلیک اسید و هیدروژل نانومغناطیسی را نشان
میدهد .همانطور که در این شکل مشاهده میشود ،مقدار تورم
در هیدروژل نانومغناطیسی نسبت به نمونه دیگر خیلی کمتر است.
احتماالً دلیل این است که نانوذرات مغناطیسی میتوانند تا حدودی
نقش شبکهساز را داشته باشند و مانع نفوذ آب درون شبکه هیدروژل
میشوند .مقدار جذب آب ابتدا بهطور فزایندهای افزایش مییابد و
سپس بهتدریج کم میشود .در نهایت ،جذب به تعادل میرسد .زمان
الزم برای رسیدن به ظرفیت تورم تعادلی پس از تقریب ًا  3 minفراهم
میشود .بنابراین ،سرعت جذب آب در این هیدروژل زیاد بوده و
برای کاربردهایی که به جذب سریع حالل نیاز است ،میتواند بهعنوان
گزینهای مناسب مورد توجه قرار گیرد .سرعت جذب آب میتواند
براساس معادله ( )8بیان شود [:]26
t
t

					
()8

) S t = S e (1 - e

در این معادله St ،مقدار تورم در زمان  Se ،)g/g( tمقدار تورم تعادلی
( t ،)g/gزمان ( )minو  tپارامتر سرعت است و زمانی را نشان
میدهد که هیدروژل  63%تورم تعادلی را کسب کرده باشد .مقدار t
برای هیدروژل و هیدروژل نانومغناطیسی بهترتیب برابر با  2/07و
 2/70 minاست.
و

و

و

شکل  -6سینتیک تورم( :الف) هیدروژل و (ب) هیدروژل
نانومغناطیسی شامل  3/7%وزنی کربن فعال.
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اثر  pHبر جذب رنگینه بنفش متیل

شکل  7نمودار ظرفیت و درصد حذف رنگینه بنفش متیل را نسبت به
 pHنشان مـيدهـد .هنگامی که  pHاز  2به  10تغییر میکند ،افزایش
جذب رنگ بنفش متیل مشاهده میشود .با افزایش  pHبه دلیل
افزایش یونهای کربوکسیالت و جاذبه بیشتر با رنگینه کاتیونی ،مقدار
جذب افزایش یافته است .در  pHکمتر از  ،7یونهای کربوکسیالت
به گروه کربوکسیلیک تبدیل شده و جذب کاهش مییابد .بهعبارت
دیگر ،در شرایط اسیدی رقابتی بین یونهای  H+موجود در محیط و
رنگینه کاتیونی برای جذبشدن بر سطح جاذب وجود دارد .بنابراین،
مقدار جذب رنگینه کاهش مییابد .در نتیجه مالحظه ميشود ،در
محيط خنثی و قلیایی بـيشتـرين درصـد حذف رنگینه مشاهده
میشود [.]27
اثر زمان تماس بر جذب رنگینه بنفش متیل

اثر زمان تماس بر جذب رنگینه بنفش متیل بررسی شد .همانطور که
در شکل  8مشاهده میشود ،فرایند جذب رنگینه بنفش متیل بهوسیله
هیدروژلهای نانومغناطیسی ابتدا سریع بوده و پس از گذشت حدود
 5 minاز شروع همخوردن مقدار جذب تقریب ًا با سرعت کمتری
افزایش یافته است .به عبارت دیگر ،جذب سریع رنگینه بنفش متیل
بهوسیله جاذبها را میتوان به دلیل سطح جذب زیاد نسبت داد [ ]28و
از آنجا که تعداد مکانهای فعال برای جذب رنگ در هر سامانه معین و
محدود است ،با گذشت زمان و سیرشدن مکانهای فعال مقدار

شکل  -8نمودار درصد جذب و ظرفیت جذب رنگینه بنفش متیل
بهوسیله هیدروژل نانومغناطیسی در زمانهای متفاوت (شرایط جذب:
غلظت رنگینه  ،10 mg/Lمقدار جاذب  ،0/05 gدمای  25°Cو
 pHبرابر .)8
جذب با سرعت کمتری افزایش مییابد.
اثر دما بر جذب رنگینه بنفش متیل

جذب رنگینه بنفش متیل در دماهای مختلف ( 25°Cتا  )90°Cبررسی
شد .دما میتواند نقش مهمی بر فرایند جذب داشته باشد .نتایج
نشان میدهد ،با افزایش دمای محلول ظرفیت جذب هیدروژلهای
نانومغناطیسی به مقدار کمی افزایش مییابد .با توجه به شکل  ،9در
دماهای بیشتر ،مکانهای فعال بیشتری برای جذب رنگینه کاتیونی در
دسترس است که به دلیل افزایش تحرک بیشتر رنگینههای کاتیونی،
مقدار جذب افزایش یافته است.
اثر غلظت رنگینه بر مقدار جذب

شکل  -7نمودار درصد جذب و ظرفیت جذب رنگینه بنفش متیل بهوسیله
هیدروژل نانومغناطیسی برحسب ( pHشرایط جذب :غلظت رنگینه
 ،10 mg/Lمقدار جاذب  ،0/05 gزمان تماس  60 minو دمای .)25°C
372

اثر غلظت رنگینه بنفش متیل روی ظرفیت جذب هیدروژلهای
نانومغناطیسی با تغییر غلظت اولیه رنگینه از  2 mg/Lبه 10 mg/L
مطالعه شد .نتایج در شکل  10نشان داده شده است .همانطور كـه
در این شکل مـشخص شده است ،با افـزايش غلظت اولیه رنگینه
از  2 mg/Lبه  10 mg/Lمقدار جذب آن افزایش یافته است .با
افزایش غلظت اولیه رنگینه مقدار بیشتری از رنگینه با سطح جاذب
برهمکنش دارد و سبب افزایش مقدار جذب میشود .مطالعات
مشابهی را پژوهشگران در بررسی غلظت اولیه برای حذف رنگینه
بنفش متیل انجام دادهاند .طبق این مطالعات ،با افزایش غلظت اولیه
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شکل  -9نمودار درصد جذب و ظرفیت جذب رنگینه بنفش متیل بهوسیله
هیدروژل نانومغناطیسی در دماهای متفاوت (شرایط جذب :غلظت
رنگینه  ،10 mg/Lمقدار جاذب  ،0/05 gزمان تماس  60 minو
 pHبرابر .)8
ظرفیت جذب رنگینه افزایش یافته است [ .]29،30از سوی دیگر،
در غلظتهای بیشتر درصد جذب رنگینه کاهش مییابد .با افزایش
غلظت از  2 mg/Lبه  ،10 mg/Lدرصد جذب رنگینه بنفش متیل از

شکل  -11نمودار درصد جذب و ظرفیت جذب رنگینه بنفش متیل
بهوسیله هیدروژل نانومغناطیسی در مقادیر مختلف جاذب (شرایط
جذب :غلظت رنگینه  ،10 mg/Lزمان تماس  ،60 minدمای  25°Cو
 pHبرابر .)8
 88%به  71%کاهش مییابد.
اثر مقدار هیدروژلهای نانومغناطیسی بر جذب رنگینه بنفش متیل

اثر مقدار جاذب بر ظرفیت جذب هیدروژلهای نانومغناطیسی با
تغییر مقدار جاذب از  10 mgبه  90 mgمطالعه شد .نتایج حاصل
در شکل  11نشان داده شده است .از نتـايج مـشخص مـيشـود ،با
افـزايش مقدار جاذب درصد جذب رنگینه به دلیل افزایش تعداد
مکانهای فعال سطح ،افزایش یافته است [ .]31از طرف دیگر ،مقدار
ظرفیت جذب کاهش یافته است .این کاهش را میتوان این چنین
توضیح داد ،با افزایش مقدار جاذب به دلیل خالیبودن مکانهای فعال
سطح جاذب ،جذب کمتری مشاهده میشود.
همدمای جذب

شکل  -10نمودار درصد جذب و ظرفیت جذب رنگینه بنفش متیل
بهوسیله هیدروژل نانومغناطیسی در غلظتهای متفاوت (شرایط
جذب :مقدار جاذب  ،0/05 gزمان تماس  ،60 minدمای  25°Cو
 pHبرابر .)8

برای تعیین همدمای جذب از هیدروژلهای نانومغناطیسی بهعنوان
جاذب استفاده شد .آزمونها در  pHبرابر  8و غلظتهای اولیه مختلف
از رنگینه بنفش متیل انجام شد .الگوی خطی همدمای النگمیر،
فروندلیچ و تمکین با توجه به دادههای حاصل از آزمونهای جذب
رنگینه بنفش متیل روی هیدروژل نانومغناطیسی رسم شد .بهترین
الگوی جذب رنگینه طبق جدول  1و شکل  12همدمای النگمیر
است .ضریب همبستگی ( )R2در همدمای النگمیر برای جذب رنگ
 0/982بهدست آمده است که بیشتر از مقادیر ( )R2در همدمای
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جدول -1متغیرهای خطی همدمای النگمیر ،فروندلیچ و تمکین برای
جذب رنگینه بهوسیله هیدروژل نانومغناطیسی.
متغیر

النگمیر

فروندلیچ

تمکین

R2

0/982
1/61
8/98
0/0- 058/23
-

0/903
4/90
1/84
-

0/964
-0/908
3/93

)kL (L/mg
kF (mg/g)(L/g)n
aS
)qmax(mg/g
RL
n
b

شکل  -12نمودار النگمیر برای جذب یونهای فلزی بهوسیله هیدروژل
نانومغناطیسی (شرایط جذب :مقدار جاذب  0/05 gو دمای .)25°C

فروندلیچ و تمکین بوده است .همچنین ،معادله النگمیر میتواند
پیشبینی کند که مقدار  RLدر سامانه جذب مطلوب (،)1<RL<0
خطی ( )1=RLیا نامطلوب ( )1>RLاست .طبق شکل  13گستره RL
حدود  1<RL<0است که نشاندهنده جذب مطلوب رنگینه روی
هیدروژل نانومغناطیسی است.
در جدول  2ظرفیت جذب رنگینه بنفش متیل با جاذبهای مختلف
آمده است .طبق نتایج ،هیدروژل مغناطیسی بهکار رفته در این
پژوهش به دلیل سطح تماس زیاد با توجه به غلظت اولیه رنگینه بهکار
رفته دارای ظرفیت جذب قابل توجهی است .همچنین ،مزیت دیگر
این هیدروژلهای نانومغناطیسی نسبت به سایر جاذبها ،سهولت
جداسازی آنها بهوسیله آهنرباست.

شکل  -13مقدار  RLبرای جذب یونهای فلزی بهوسیله هیدروژل
نانومغناطیسی (شرایط جذب :مقدار جاذب  0/05 gو دمای .)25°C

جدول  -2مقایسه بیشترین ظرفیت جذب ( )qmحذف رنگینه بنفش متیل بهوسیله جاذبهای مختلف.
جاذب

ظرفیت جذب
()mg/g

غلظت اولیه رنگینه
()ppm

مقدار جذب
()%

مرجع

هیدروژل برپایه آکریلیک اسید-آکریل آمید-متاکریالت
هیدروژل برپایه پلیآکریل آمید-کائولن
هیدروژل برپایه آکریلیکاسید-پلیاتیلن گلیکول
هیدرژل برپایه متاکریلیکاسید-N-وینیل پیرولیدون
کامپوزیت مغناطیسی
هیدروژل برپایه هوموپلیمرهای آکریلیک-سدیم آلژینات
هیدروژل نانومغناطیسی برپایه کاراگینان و آکریلیک اسید

28/60
14
4/1
5/99
12
275
8/31

50
30
5
10
90
500
10

87
95/95
98
86

32
33
34
35
36
37
این مطالعه
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) و عامل شبکهسازAPS( کاپاکاراگینان با آغازگر آمونیوم پرسولفات
) با استفاده از کربن فعال برای افزایشMBA( متیلن بیسآکریلآمید
 بیشترین مقدار جذب رنگینه بنفش.مقدار جذب رنگینه تهیه شدند
10 mg/g  برای غلظت اولیه،60 min  زمان،10 برابرpH متیل در
 بیشترین درصد جذب رنگینه بنفش متیل از محلول.بهدست آمد
 بود که با توجه به غلظت اولیه رنگینه بهکار رفته و86% آبی برابر
،سهولت جداسازی این هیدروژلهای نانومغناطیسی بهوسیله آهنربا
.این جاذبها را از سایر جاذبها متمایز میکند

نتيجهگيري
هیدروژل نانومغناطیسی تهیه شده برپایه کاپاکاراگینان و آکریلیک
اسید بهعنوان جاذب مؤثر برای حذف رنگینه کاتیونی بنفش متیل از
 این هیدروژلهای نانومغناطیسی با.محلولهای آبی بهکار گرفته شد
استفاده از نمکهای آهن دو و سهظرفیتی در مجاورت آمونیاک از
 هیدروژلهای اولیه از هوموپلیمرشدن.هیدروژلهای اولیه تهیه شد
پیوندی مونومر آبدوست آکریلیک اسید روی پلیساکارید
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