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ypothesis: Currently, the dyes/heavy metal ions contamination of wastewater
is the most important environmental problem throughout the world. Up to now,
many techniques such as ion exchange, precipitation, adsorption, and membrane
processes have been employed to remove dyes/heavy metal ions from water. Among them,
adsorption is a simple and inexpensive technique for the removal of dye contaminations.
The aim of the current work is the development of a low cost material based on hydrolyzed
poly(N-vinylpyrrolidone-co- maleic anhydride) and rice husk as an effective adsorbent for
Rhodamine B (RB) removal. The adsorption studies on the synthesized nanocomposite
were carried out under different conditions, including, pH of solution, contact time,
nanocomposite dosages and initial dye concentrations. Furthermore, the kinetic and
thermodynamic studies of the adsorption data were examined.
Methods: Hydrolyzed poly(N-vinylpyrrolidone-co-maleic anhydride)/rice husk
nanocomposite was prepared by a two-step method. In the first step, the poly (Nvinylpyrrolidone-co-maleic anhydride)/rice husk nanocomposite was synthesized
through in-situ radical polymerization technique using benzoyl peroxide as initiator. In
the second step, the hydrolyzed poly(N-vinylpyrrolidone-co-maleic anhydride) /rice husk
nanocomposite was prepared through hydrolysis using sodium hydroxide solution (2 N).
Findings: The prepared nanocomposite was characterized by FTIR, XRD, SEM and
TGA. The SEM images showed that the nanocomposite had a particle size between 50100 nm and the XRD patterns revealed an amorphous structure. The results demonstrated
that more than 88% of RB was removed by a nanocomposite synthesized under the
conditions of pH 8, 70 mg adsorbent, 40 mg/L dye concentration and 180 min contact
time. Furthermore, the experimental data showed a good agreement with Freundlich
isotherm and pseudo-second order kinetic models.
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چکیده
آب ترکیب حیاتی مهمی برای زندگی انسان و منبع ضروری برای تولید مواد غذایی ،لباس و حفظ

بهداشت و محیط زیست است .بنابراین ،دسترسی به آب آشامیدنی سالم در سراسر جهان بسیار

مهم است .در این مقاله ،ابتدا نانوکامپوزیت زیستسازگار پلی(-Nوینیل پیرولیدون–کو-مالئیک
واژههای کلیدی
نانوکامپوزیت زیستسازگار،

پلی(-Nوینیل پیرولیدون-کو-
مالئیک انیدرید)،
سبوس برنج،
حذف رنگينه رودامین ،B
سینتیک

انیدرید)-سبوس برنج با استفاده از مونومرهای مالئیک انیدرید و - Nوینیل پیرولیدون در مجاورت
نانوذرات سبوس برنج با روش پلیمرشدن رادیکالی درجا سنتز شد .سپس ،نانوکامپوزیت سنتز شده

در محیط بازی آبكافت شد .مواد سنتز شده با طيفسنجي زيرقرمز ( ،)FTIRپراش پرتو ،)XRD( X
و

میکروسکوپي الکترونی پويشي ( )SEMو آزمون گرماوزنسنجي ( )TGAشناسايي شدند .کاربرد
نانوکامپوزیت پلی(-Nوینیل پیرولیدون–کو-مالئیک انیدرید) آبکافت شده-سبوس برنج بهعنوان
جاذب مؤثر برای حذف رنگينه رودامین  )RB( Bاز محلولهای آبی بررسي شد .اثر عواملي از
و

قبیل  ،pHمقدار جاذب ،زمان تماس و غلظت محلول رنگينه در جذب رنگينه  RBمطالعه شد .نتایج

نشان داد ،درصد حذف  RBبا نانوکامپوزیت سنتز شده بیش از  88%در  pHبرابر  ،8مقدار جاذب
 ،70 mgغلظت رنگينه  40 mg/Lو زمان تماس  180 minبود .مدلهای همدماي  Langmuirو

 ،Freundlicسینتیک شبهمرتبه اول و شبهمرتبه دوم و ترمودینامیک جذب براي تعيين سازوكار
جذب رنگينه  RBروی جاذب نانوکامپوزیتی مطالعه شدند .نتایج نشان داد ،نانوکامپوزیت سنتز
شده در توافق خوبی با مدل همدماي  Freundlichو سینتيك شبهمرتبه دوم بود .مدل ترمودینامیکی
نشان داد ،فرایند جذب رنگينه  RBروی نانوکامپوزیت سنتز شده خودبهخود است.
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مقدمه

از نگرانیهای امروزی ،بهخطر افتادن سالمت و بهداشت عمومی
ط زیست از آلودگیهای ایجاد شده بهوسیله صنایع و
جامعه ،حفظ محی 
فناوریهای مدرن است [ .]1تخلیه پسابهای رنگی و غیررنگی
صنایع مختلف مانند نساجی ،کاغذ ،آرایشی و بهداشتی ،کشاورزی،
پالستیک و چرم معضالت زیستمحیطی شدیدی را بهوجود
میآورد .در سالهای اخیر صنایع رنگ ،زير فشار شدید مسئوالن و
افکار عمومی قرار گرفتند تا پسابهای خود را پيش از تخلیه به
محیطهای طبیعی ،به نحو مطلوبی تصفیه كنند .از اینرو ،یافتن
روشهای مؤثر تصفیه امری ضروری و اجتنابناپذیر است .بررسیها
نشان داد ،حدود  12%از رنگهای مصرفی در صنایع نساجی وارد
پساب میشوند و حدود  20%از این مقدار به همراه پساب تصفیه
شده به طبیعت بازمیگردند[.]2،3
گفتني است ،به دلیل آلیبودن این رنگها و محلولبودن آنها در
آب ،جداسازی آنها مشکل است .تاکنون پژوهشهاي زیادی در زمینه
ایجاد سامانههای کارآمد و مقرون بهصرفه برای تصفیه پسابهای رنگی
انجام شده است .اما ،اغلب به دلیل سطح جذب كم و پایداری شیمیایی
مواد رنگی نتایج رضایتبخشی حاصل نشده است .بنابراین ،بیشتر از
روشهای غیرمعمول از قبیل جذب آنها روی جاذبهای مختلف
برای تصفیه پسابهای داراي ترکیبات رنگی استفاده میشود[ .]4،5از
میان رنگینههای کاتیونی مختلف ،رودامین  )RB( Bرنگينهای است که
اغلب بهعنوان ردیاب برای تعیین مقدار و جهت جریان آب استفاده
میشود .رنگینه رودامین فلوئورسان دارد و با فلوئورسانسسنجي
اندازهگیری میشود RB .بهطور گسترده در برنامههای زیستفناوري
مانند میکروسکوپ فلوئورسان استفاده و کاربرد دارد .براساس
پژوهشهاي انجام شده در کالیفرنیا RB ،ماده سرطانزایی برای
جانداران بهويژه انسان است[.]6،7
در سال های اخیر ،روشهای فیزیکی ،زیستی و شیمیایی مختلف
مانند استفاده از نانوکاتالیزورهای نوری ،فوتوفنتون و ازنداركردن
برای تصفیه پسابهای رنگی صنعتی بهکارگرفته شده است [ .]3از
ميان این روشها ،فرایند جذب سطحی از روشهای فیزیکی است که
نسبت به سایر فناوریهای تصفیه پساب ،به دلیل قیمت كم ،طراحی
راحت ،دسترسی بیشتر و قابليت تصفیه رنگينهها در غلظتهای زياد،
ویژگیهای بهتری دارد [ .]5در سالهای اخیر ،جاذبهای مختلف
از جمله باقیماندههای کشاورزی برای حذف رنگینهها از آب معرفی
شده است .از میان این جاذبها ،سبوس برنج به دلیل ارزاني و کارایی
زياد بیشتر مورد توجه است.
از طرف دیگر ،تهیه نانوکامپوزیتهای پایه پلیمری به دلیل اثر
و

همافزایی بیشتر در حذف آالیندهها بهويژه رنگینهها از آب بیشتر مورد
توجه قرار گرفتهاند [.]8-15
براساس مطالب پيشگفته و دانش ما تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر
سنتز ،شناسایی و کاربرد نانوکامپوزیت زیستسازگار پلی(-Nوینیل
پیرولیدون-کو-مالئیک انیدرید)-سبوس برنج براي حذف رنگينه
رودامین  Bاز محلولهای آبی ارائه نشده است .در این راستا ،هدف
از مقاله حاضر تهیه نانوکامپوزیت زیستسازگار از سبوس برنج و
کوپلیمر پلی(-Nوینیل پیرولیدون-کو-مالئیک انیدرید) بهعنوان
جاذب ارزانقیمت و مؤثر برای حذف رنگينه  RBاز آب است .اثر
عوامل مؤثر از قبیل  pHمحلول ،مقدار جاذب ،زمان تماس و غلظت
اولیه رنگینه بر حذف مؤثر رنگينه  RBمطالعه شد .افزون براین،
مدلهای همدماي  Langmuirو  ،Freundlichسینتیک شبهمرتبه اول و
دوم و ترمودینامیک جذب رنگينه  RBروی نانوکامپوزیت بررسی
شد.

تجربی
مواد

مالئیک انیدرید (-N ،)MAوینیل پیرولیدون ( ،)NVPسديم
هيدروكسيد ،هیدروكلريک اسيد ،ديمتيل فرمامید ( ،)DMFبنزوئیل
پراکسید (-4،1 ،)BPOدیاکسان ( )DOXکه همگی از شرکت
 Merckآلمان خریداری شدند .سبوس برنج از کارخانه برنج شهرستان
فریدونکنار خریداری شد .رنگينه رودامین  )RB( Bاز شرکت
 Aldrichخریداری شد .ساختار شیمیایی آن در شکل  1نشان داده
شده است
و

و

دستگاهها

طيفسنج زيرقرمز تبدیل فوریه
ساخت آلمان براي شناسايي تركيبات سنتز شده ،پراشسنج پرتو X
 (XRD) Shibuya-kuساخت ژاپن برای بررسی بلورینگی ترکیبات،
ميكروسكوپ الكتروني پويشي ( )SEMمدل KYKY-EM3200
با ولتاژ  24 kVساخت ژاپن براي بررسي شكلشناسي ،ساختار و
تخمين انداز ه ذرات ،دستگاه تجزیه گرماوزنسنج ( ،)TGAبا نام
تجاری  BAHR-Thermoanalyse GmbHمدل  STA 504ساخت
آلمان براي بررسي رفتار گرمايي مواد و طیفسنج فرابنفش–مرئی
( )UV-Visمدل 5000ساخت شرکت  Cecilانگلستان براي مطالعه
مقدار جذب رنگينه بهكار گرفته شدند.
(Bruker Tensor 27 )FTIR
و
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شستوشو داده شد .در نهايت ،در دمای  50°Cبهمدت  24 hدرون
گرمخانه خأل خشک شد.
( FTIRقرص  802 ،497 :)KBrو ( 1092 cm-1مربوط به
بخش معدنی سبوس برنج)( 1727 cm-1 ،مربوط به گروه کربونیل
همیسلولوز) و  1657و ( 1781 cm-1مربوط به گروه کربونیل حلقه
انیدرید و پیرولیدون است) [.]17
سنتز نانوکامپوزیت پلی(-Nوینیلپیرولیدون-کو-مالئیک انیدرید)

شکل  -1ساختار شیمیایی رنگينه رودامین .B
روشها
تهیه نانوذرات سبوس برنج

سبوس برنج ( )RHداراي  25%تا  35%سلولوز 18% ،تا  21%همیسلولوز،
 26%تا  31%لیگنین 15% ،تا  17%سیلیکا 7/5% ،رطوبت و نيز مقداری
اکسیدهای کلسیم ،منیزیم و آهن است .در این مقاله ،ابتدا سبوس برنج
بهوسیله آسیاب به پودر یکنواختی تبدیل و سپس با الکی با اندازه mesh
 10غربال شد .سپس ،با آب و استون شسته شد .پس از آن براي تهیه
نانوذرات از سبوس برنج ،پودر سبوس در محلول استون بهمدت min
 30درون حمام فراصوت با توان  150 Wقرار گرفت.
( FTIRقرص ( 3422 cm-1 :)KBrمربوط به ارتعاشهاي گروه
 OHسلولوز و سیلیس)( 1732 cm-1 ،مربوط به  C=Oهمیسلولوز)،
( 1427 cm-1مربوط به ارتعاش  )CH2و  802 ،467و 1092 cm-1
(مربوط به بخش معدنی ( )Si-O-Siسبوس برنج) [.]16
و

سنتز نانوکامپوزیت پلی(-Nوینیلپیرولیدون-کو-مالئیک انیدرید)-
سبوس برنج ()PNVPMA@RH

نانوکامپوزیت  PNVPMA@RHدر شرایط بهینه شده با روش
پلیمرشدن رادیکالی درجا تهیه شد .ابتدا ،مقدار  2 gسبوس برنج سائیده و
غربال شده در  80 mLدیاکسان ریخته شد .سپس ،بهمدت 30 min
در معرض تابش امواج فراصوت با توان  150 Wقرار گرفت .محلول
بهمدت  15 minبا گاز نیتروژن اکسیژنزدایی شد .پس از افزایش دمای
محلول تا ( 94°Cدمای بازتقطیر) ،مقدار )0/5×10-4 mol( 0/01 g
 BPOبهعنوان آغازگر به محیط واکنش اضافه و واکنش بهمدت
 15 minدیگر با گاز نیتروژن گاززدایی شد .در ادامه ،مقدار 1/5 g
( )1/53 mmolمالئیک انیدرید و  1/8 mLوینیلپیرولیدون ()1/53 mmol
به محلول اضافه شد .واکنش بهمدت  48 hزير گاز نیتروژن در دمای
 94°Cقرار گرفت .محلول واکنش در حالل دیاتیل اتر ()300 mL
بهعنوان ضدحالل رسوبگیری و سپس چندمرتبه با آب و استون
84

آبکافت شده-سبوس برنج ()HPNVPMA@RH

مقدار  1 gرسوب  PNVPMA@RHبهمدت  240 minدر محلول سديم
هيدروكسيد  2نرمال در دمای محیط قرار گرفت .سپس ،با هیدروكلريک
اسيد  2نرمال خنثی شد تا رسوب ژل تشکیل شود .در نهایت ،رسوب
بهدست آمده با آب مقطر و سپس با استون شستوشو داده شد و در
دمای  50°Cبهمدت  24 hدرون گرمخانه خأل خشک شد.
( FTIRدر قرص  897 ،612 :)KBrو ( 1062 cm-1مربوط به سبوس
برنج)( 1648 cm-1 ،گروه کربونیل حلقه پیرولیدون)1702 cm-1 ،
(مربوط به گروه کربونیل کربوکسیلیک اسید) و ( 3428 cm-1مربوط
ارتعاش کششی  OHاسیدی) [.]17
مطالعه مقدار جذب رنگينه رودامین  Bبهوسیله نانوکامپوزیت
HPNVPMA@RH

برای اندازهگیری مقدار جذب رنگينه  RBابتدا منحنی کالیبرهكردن در
محدوده غلظت  5 mg/Lتا  70 mg/Lرنگينه  RBبا طیفسنج UV-Vis
رسم شد تا غلظت رنگينه آلی از شدت جذب آن تشخیصپذیر
باشد .در مرحله بعد ،برای تعیین قابلیت جذب رنگينه  RBبهوسیله
نانوکامپوزیت  ،HPNVPMA@RHاثر متغیرهای اثرگذار بر مقدار
حذف رنگينه  RBمانند اثر  pHمحلول (محدوده  2تا  ،)10زمان
تماس واکنش ( 60 minتا  ،)240 minمقدار جاذب (،)20-100 mg
غلظت اولیه رنگينه  )50-70 mg/L( RBو اثر دما ()273-323 K
بررسی شد .همچنین ،رفتار جذب رنگينه  RBبهوسیله همدماهای
 Langmuirو  Freundlichبررسی شد .در ادامه ،سینتیک مدلهای
شبهمرتبه اول و شبهمرتبه دوم و ترمودینامیک جذب با مدلهای
معروف ارزیابی شد .درصد جذب ( )S%و ظرفیت جذب ( )Qtرنگينه
 RBاز معادلههاي زیر بهدست آمد:
و

				
()1

 C − Ce 
100
S% =  i
 Ci 

				
()2

)Q t = (Ci − C e ) (V/ W
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در اين معادلهها Ci ،و  Ceبه ترتیب غلظت اولي ه و ثانویه محلول داراي
رنگينه  RBو  Vو  Wبه ترتیب حجم ( )Lمحلول بررسي شده و وزن ()g
جاذب نانوکامپوزیتی است.
واجذب رنگينه RB

ابتدا محلول داراي رنگينه  RBبا غلظت بهینه ( )40 ppmو  pHبهینه
( pHبرابر  )8تهیه شد .سپس ،مقدار بهینه شده از جاذب نانوکامپوزیتی
( )70 mgبه محلول اضافه شد .پس از گذشت مدت زمان بهینه شده
( ،)180 minمحلول با کاغذ صافی صاف شد .در نهایت ،غلظت
باقیمانده رنگينه  RBدر محلول با طیفسنج  UV-Visاندازهگیری
شد .در ادامه براي بازیابی و استفاده مجدد از جاذب نانوکامپوزیتی
پس از جذب رنگينه  ،RBاین جاذب در محلول  2موالر هیدروکلریک
اسید بهمدت  180 minقرار گرفت .پس از صافکردن ،غلظت رنگينه
 RBدر محلول با اندازهگیری محلول زیر صافی مشخص شد .مقدار
واجذب از معادله ( )3بهدست آمد:
			
()3

 CR 
 100
Desorption% = 
 C0 − Ce 

در این معادله C0 ،غلظت اولیه رنگينه  Ce ،RBغلظت رنگينه
جذب نشده یا باقیمانده در محلول ( )mg/Lو  CRغلظت ماده رنگينه
و

RB

 RBدر محلول شستوشو ( )mg/Lدر فرایند واجذب است.

نتایج و بحث
شناسایی نانوکامپوزیت زیستسازگار HPNVPMA@RH

شکل  2طرح کلی روش سنتز نانوکامپوزیت زیستسازگار
 HPNVPMA@RHرا نشان میدهد .شکل  ،3طیفهای FTIR
مربوط به  PNVPMA@RH ،RHو  HPNVPMA@RHاست.
مقایسه طیفهای  FTIRمربوط به  PNVPMA@RH ،RHو
 ،HPNVPMA@RHوجود پیکهای شاخص مربوط به هریک
از مواد اولیه را با تغییراتی جزئی در شدت آنها در طیف FTIR
نانوکامپوزیت  HPNVPMA@RHنشان میدهد که نشانگر ساخت
موفقیتآمیز نانوکامپوزیت مدنظر است.
شکل  ،4الگوی  XRDمربوط به  RH ،PNVPMAو HPNVPMA@RH
را نشان میدهد .الگوی پراش پرتو  Xمربوط به  PNVPMAساختار
بیشکل با پیکي شاخص را در  2 θبرابر  17°نشان میدهد .الگوی
پراش پرتو  Xسبوس برنج سه پیک را در نواحی  2 θبرابر ،15
 22/5و  35°نشان میدهد که بیانگر ساختار نیمهبلوری سبوس برنج
است [ .]16مقایسه الگوی  XRDنانوکامپوزیت HPNVPMA@RH
و

و

و

شکل  -2طرح کلی روش سنتز نانوکامپوزیت زیستسازگار .HPNVPMA@RH
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برای بررسی رفتار گرمايي نانوکامپوزیت زیستسازگار و مقایسه
آن با مواد اولیه از  TGAاستفاده شد .شکل  6دمانگاشتهای TGA
مربوط به  PNVPMA ،RHو  HPNVPMA@RHرا نشان میدهد.
دمانگاشت  TGAنانوذرات سبوس برنج ،سه کاهش وزن را در
محدودههای  273-338 ،100-273و  338-550°Cنشان میدهد.
کاهش وزن اول ( )9%در محدوده  100-273°Cمربوط به خروج آب و
رطوبت است .کاهش وزن دوم ( )30%در محدوده 273-338°C
مربوط به تخریب اتصاالت همیاستالی و گلیکوزیدی است .کاهش
وزن سوم ( )35%در محدوده  338-550°Cمربوط به تخریب گرمايي
لیگنین و -αسلولوز در سبوس برنج است[ .]18بازده زغالی مربوط
به سبوس برنج در دمای  550°Cبرابر با  29/25%است .در منحنی
 TGAمربوط به  HPNVPMAکاهش وزن اول ( )3%در محدوده
و

شکل  -3طیفهای  FTIRمربوط به  PNVPMA@RH ،RHو
.HPNVPMA@RH
و

با  PNVPMAو  RHنشان میدهد ،شدت پیکهای مربوط به
 PNVPMAو  RHدر الگوی  XRDنانوکامپوزیت HPNVPMA@RH
کاهش یافته است که بیانگر ساخت موفقیتآمیز نانوکامپوزیت
زیستسازگار است.
شکل  5تصاویر  SEMمربوط به  RHو  HPNVPMA@RHرا
نشان میدهد .تصویر  SEMمربوط به  ،RHنانوذراتی با ساختار
تقریب ًا کرویشکل و خوشهای با اندازه تقریبی بین  50-100 nmرا
نشان میدهد .درحالی که تصویر  SEMمربوط به HPNVPMA@RH
وجود نانوذرات سبوس برنج را روی سطح  HPNVPMAبهروشنی
نشان میدهد.

شک ل  -4الگوی  XRDمربوط به  RH ،PNVPMAو
.MA@RH
و

86

�HPNVP

		

		

(الف)

(ب)

شکل  -5تصاویر  SEMمربوط به  RHو .HPNVPMA@RH
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در شرایط اسیدی ،مواضع فعال جاذب پروتوندار شده و قابلیت
جذب کاهش مییابد ،اما در شرایط بازی این مواضع فعال ،آنیونی
هستند .در نتیجه ،سبب افزایش مقدار جذب ميشوند .با توجه به
نتایج بهدست آمده مناسبترین  pHبرای حذف مؤثر ماده رنگينه
رودامین  ،Bدر  pHبرابر  8است.
اثر مقدار جاذب

اثر مقدار جاذب ( )20-100 mgبر درصد جذب رنگينه رودامین
در مدت تماس  180 minدر  50 mLاز محلول رنگينه با غلظت اولیه
 20 ppmدر  pHبرابر ( 8بهینه شده) بررسی شد .شکل -7ب نشان
میدهد ،با افزایش مقدار جاذب نانوکامپوزیتی مقدار جذب افزایش
مییابد ،که علت آن افزایش تعداد مواضع فعال در دسترس در مقابل
مقدار ثابتی از غلظت رنگينه رودامین  Bاست .افزایش مقدار جاذب با
افزایش احتمال ایجاد برهمکنش بین ذرات جاذب به کاهش مساحت
سطح منجر میشود .بر اساس شكل  ،7مقدار بهینه جاذب نانوکامپوزیتی
برای حذف ماده رنگينه رودامین  Bبرابر با  70 mgاست.
B

شکل -6دمانگاشتهای  TGAمربوط به  PNVPMA ،RHو
.PNVPMA@RH
و

 100-150°Cمربوط به خروج آب و رطوبت از نمونه است .کاهش
وزن دوم ( )16%در محدوده  150-245°Cمربوط به کربوکسیلزدایی
از کوپلیمر است .کاهش وزن سوم ( )21%در محدوده 245-278°C
مربوط به تخریب زنجیر کوپلیمر است .بازده زغالیشدن در دمای
 550°Cبرابر با  27/74%است .در دمانگاشت  TGAمربوط به
 HPNVPMA@RHسه مرحله کاهش وزن مشاهده میشود که بسیار
مشابه با منحنی  TGAمربوط به سبوس برنج است ،با این تفاوت
که کاهش وزن مرحله دوم ( )42%در محدوده دمایی 255-362°C
نشانگر تجزیه گرمایی سلولوز ،گروههای عاملی کوپلیمر آبکافت
شده (نظیر گروه کربوکسیلیک اسید) و تخریب زنجیر کوپلیمر
است .با مقایسه دمانگاشتهای  TGAهر سه نمونه میتوان گفت،
سبوس برنج بهعنوان تقویتکننده سبب افزایش پایداری گرمايي
نانوکامپوزیت نسبت به  PNVPMAشده است .بازده زغالیشدن
مربوط به نانوکامپوزیت  HPNVPMA@RHدر دمای  550°Cبرابر
 14/5%است.
مطالعه مقدار جذب رنگينه رودامین  Bبهوسیله نانوکامپوزیت
HPNVPMA@RH
اثر pH

 pHمحلولهای رنگی نقش مهمی در فرایند جذب سطحی دارد .از
اینرو ،تغییرات  pHنقش مهمی در فرایند حذف رنگينه ایفا میکند.
اثر  pHمحلول بر مقدار رنگينه جذب شده ،با تغییر  pHدر محدوده
 2تا  8بررسی شد .شکل -7الف اثر  pHبر درصد جذب رنگينه
رودامین  Bرا نشان میدهد .با توجه به اینکه رنگينه رودامین B
کاتیونی است .با کاهش  pHمقدار حذف رنگينه کاهش مییابد ،زيرا

اثر زمان تماس

اثر زمان تماس بر مقدار جذب رنگينه رودامین  Bدر غلظت 20 ppm
رنگينه با مقدار  70 mgجاذب نانوکامپوزیتی (مقدار بهینه) در 50 mL
محلول اولیه و در  pHبهینه  8در زمان  60-240 minانجام شد.
شکل -7ج نشان میدهد ،با افزایش زمان تماس ،به دلیل افزایش
احتمال برخورد مولکولهای رنگينه رودامین  Bبا سطح جاذب
نانوکامپوزیتی ،جذب سطحی بیشتر میشود تا در نهایت با رسیدن
به زمان تعادل (مدت زمان  )180 minبه مقدار ثابتی میرسد .پاسخ
منطقی برای این اتفاق تعادل دینامیکی رنگينه جذب شده روی جاذب
با مقدار رنگينه واجذب شده از جاذب است در نتیجه رنگينه بیشتری
از محلول حذف نمیشود.
اثر مقدار غلظت اولیه رنگينه رودامین B

اثر مقدار غلظت اولیه رنگينه رودامین  Bبر مقدار جذب بهوسيله
جاذب نانوکامپوزیتی در  50 mLمحلول داراي رنگينه رودامین  Bبا
غلظت  5-70 mgبا استفاده از  70 mgنانوجاذب (مقدار بهینه) در
زمان بهینه  180 minو در  pHبهینه  ،8مطالعه شد .شکل -7د نشان
میدهد ،بیشترین درصد حذف رنگينه رودامین  Bبرای نانوکامپوزیت
در غلظت  40 ppmبرابر با  88/86%است .برای بررسی بهتر و
مشخصکردن اثر همافزایی سبوس برنج ،حذف رنگينه  RBاز
محلولهای آبی با استفاده از سبوس برنج و کوپلیمر HPNVPMA
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(الف)

(ب)

		

							
(ج)

(د)

شکل  -7اثر (الف) ( ،pHب) مقدار جاذب( ،ج) زمان تماس و (د) غلظت رنگینه بر مقدار جذب رنگينه رودامین  Bبهوسيله جاذب نانوکامپوزیتی.

در شرایط بهینه شامل غلظت رنگينه  ،)40 mg/L( RBمقدار جاذب
 ،70 mgزمان تماس  180 minو در  pHبرابر  8بررسی شد .نتایج
نشان داد ،درصد حذف رنگينه  RBبهوسیله سبوس برنج و کوپلیمر
 HPNVPMAبه ترتیب  75و  80%است .در حالی که نتایج حاكي
از همافزایی قابل قبول در حذف رنگينه  RBبهوسيله نانوکامپوزیت
 HPNVPMA@RHاست.
و

مطالعه همدماي جذب رنگينه رودامین  Bروی جاذب نانوکامپوزیتی

از دو مدل معروف همدماي  Langmuirو  Freundlichبرای بررسی
همدماي جذب رنگينه رودامین  Bاستفاده شد .همدماي Langmuir
بیان میکند ،سطوح و فازهای تودهای جاذبهای همگن رفتار
ایدهآل را با تمام مواضع جذب با انرژی یکسان نشان میدهد .مدل
88

 Langmuirبهطورگسترده برای توصیف فرایندهای جذب تکالیه و
کوتاهمدت استفاده میشود.
مدل  Freundlichبراساس جذب برگشتپذیر در سطوح ناهمگن
است .شکل ریاضی معادالت همدماي  Langmuirو  Freundlichبه
ترتیب در معادلههاي ( )4و ( )5نشان داده شده است [:]19
Ce
C
1
=
+ e
Qe Qm K L Qm

				
()4
1
LogC e
n

			
()5

Log Q e = LogK F +

در اين معادلهها Qe ،و  Qmبه ترتیب ظرفیت جذب تعادلی ( )mg/gو
حداکثر ظرفیت جذب ( Ce .،)mg/gغلظت رنگينه رودامین  Bدرحالت
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تعادل ( )mg/Lو  KLو  KFبه ترتیب ثابت  Langmuirو Freundlich

بوده و  1/nشدت جذب را بیان میکند .شکل  8منحنی مربوط به
همدماي  Langmuirو  Freundlichرا نشان میدهد و نتایج بهدست
آمده از معادلههاي همدما بهطور خالصه در جدول  1آمده است.
مقایسه مقادیر  R2همدماي جذب سطحی  Langmuirو Freundlich
معیاری برای انتخاب مدل همدمای مناسب است .براساس نتایج
خالصه شده در جدول  ،1همدماي  Freundlichمدل مناسبی برای
بیان همدماي جذب رنگينه رودامین  Bروی نانوجاذب کامپوزیتی
است .چون مقدار ضریب دوم همبستگی آن به  1نزدیکتر است.
تطابق خوب همدماي  Freundlichبا دادههای تجربي نشان میدهد،
جذب رنگينه رودامین  Bروی نانوکامپوزیت تکالیه است .برهمکنش
بین مولکولهای رنگينه جذب شده بسیار کوچک است.

(الف)

		

بررسی سینتیک جذب رنگينه رودامین  Bروی جاذب نانوکامپوزیتی

ارزیابی سینتیک واکنش براي تهیه اطالعاتی درباره عوامل مؤثر بر
سرعت واکنش ضروری است .دو مدل سینتیکی شبهمرتبه اول و
شبهمرتبه دوم بهطور گسترده برای بررسی فرایند جذب بهکار
میروند .در مدل سینتیک شبهمرتبه اول جذب سطحی با نفوذ از
داخل یک الیه اتفاق میافتد ،این مدل سینتیکی بیان میکند که فرايند
انتشار كنترلكننده سرعت است .در مدل سینتیک شبهمرتبه دوم،
جذب شیمیایی مرحله کندکننده سرعت واکنش است و فرایندهای
جذب سطحی را کنترل میکند .معادالت ریاضی مربوط به سینتیک
شبهمرتبه اول و دوم در معادلههاي ( )6و ( )7بیان شده است [:]19
k1
t
2. 303

		
()6

		

شکل  -8مدل همدماي (الف)  Langmuirو (ب) .Freundlich

در اين معادله Qe ،و  Qtبه ترتیب ظرفیت جذب تعادلی ( )mg/gو
ظرفیت جذب ( )mg/gدر زمان  tرا نشان میدهند k1 .و  k2به ترتیب
ثابتهای سرعت شبهمرتبه اول و دوم را بیان میکنند .شکل  9منحنی
مربوط به سینتیک شبهمرتبه اول و دوم را نشان میدهد و نتایج بهدست

Log (Q e + Q t ) = Log Q e −
t
1
1
=
+
t
Q t k 2 Q e2 Q e

				
()7

(ب)

جدول  -1پارامترهای مدلهای همدماي جذب رنگينه رودامین  Bروی جاذب نانوکامپوزیتی.
مدل Freundlich

R2

1/n

0/99

0/67

مدل Langmuir

)KF(L/mg

R2

)Qm(mg/g

4/56

0/97

39/06

)KL(L/mg

0/12

جدول  -2پارامترهای سینتیکی جذب رنگينه رودامین  Bروی جاذب نانوکامپوزیتی.
مرتبه اول

مرتبه دوم
R2

)Qe,cal(mg

)k2(min-1

R2

)Qe,cal(mg

)k1(min-1

)Qe,exp(mg

0/999

13/19

0/0068

0/898

5/95

0/0016

16/79
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(الف)

		

(ب)

شکل -10منحنی  Van't Hoffجذب رنگينه رودامین  Bروی جاذب
نانوکامپوزیتی.
رودامین  Bروی جاذب نانوکامپوزیتی وابسته به ضریب توزیع ماده
جذب شده بین فازهای جامد و مایع است و با استفاده از معادلههاي
( )8تا ( )10بیان میشود [:]20
					
()8
				
()9

شکل  -9مدل سینتیک( :الف) مرتبه اول و (ب) مرتبه دوم.
آمده از معادالت سینتیکی بهطور خالصه در جدول  2آمده است.
مقايسه مقادير  Qe,expبا  ،Qe,calمدل سینتيكي مورد توافق را مشخص
ميكند ،بهطوری که هر چه قدر اختالف این دو کمتر باشد ،مدل
سینتیکی مربوط بیشتر مورد توافق است .در مدل سینتیکی شبهمرتبه
اول ،اختالف بین مقادیر  Qe,expبا  Qe,calبسیار زیاد است ،در حالی که
تطابق خوبی بین مقادیر  Qe,expبا  Qe,calوجود دارد .همچنین ،مجذور
ضریب همبستگی مدل سینتیکی شبهمرتبه دوم به عدد  1نزدیکتر
است .نتایج نشانگر این واقعیت است که جذب از مدل سینتیکی
شبهمرتبه دوم پیروی میکند و برهمکنش شیمیایی کنترلکننده سرعت
فرایند جذب رنگينه رودامین  Bروی جاذب است.
بررسی ترمودینامیک جذب رنگينه رودامین  Bروی جاذب نانوکامپوزیتی

پارامترهای ترمودینامیکی شامل تغییرات آنتالپی ( ،)ΔH°تغییرات
آنتروپی ( )ΔS°و تغییرات انرژی آزاد گیبس( )ΔG°جذب رنگينه
90

			
()10

K d = q e / ce
∆G  = −RTLnK d

)LnK d = (∆S / R ) - (∆H  / R T

در این معادلهها Kd ،ضریب توزیع است R .و  Tبه ترتیب ثابت
جهانی گاز ( )8/314 J/Kmolو دمای مطلق (برحسب کلوین) است.
مقادیر  ΔH°و  ΔS°از شیب و عرض از مبدأ منحنی  Ln Kdبرحسب
 1/Tبهدست میآیند .براساس نتایج شکل  10و جدول  3مقادیر منفی
 ΔG°نشانگر خودبهخودبودن فرایند ،مقادیر مثبت آنتالپی نشانگر
گرماگیربودن و مقادیر مثبت آنتروپی افزایش بینظمی را در سطح
جدول  -3پارامترهای ترمودینامیکی جذب رنگينه رودامین  Bروی
جاذب نانوکامپوزیتی.
دما
() K

ΔG°

ΔH°

ΔS°

((kJ/mol

((kJ/mol

((kJ/mol K

273
298
303
323

- 0/91
- 1/00
- 1/01
-1/08

-3/50

3/34
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حذف رنگينه رودامین  Bاز محلولهای آبی با استفاده از نانوکامپوزیت زیستسازگار پلی( -Nوینیل ...

اندازهگیری و درصد جذب و واجذب محاسبه شد .شکل  11نشان
میدهد ،جذب رنگينه رودامین  Bپس از سه مرحله جذب حدود
 88%است.

نتیجهگیری

شکل -11نمودار جذب-واجذب رنگينه رودامین  Bروی
نانوکامپوزیت زیستسازگار در سه چرخه.
جاذب نانوکامپوزیتی برای رنگينه رودامین  Bنشان میدهد.
مطالعه واجذب رنگينه رودامین  Bروی جاذب نانوکامپوزیتی

پس از فرایند جذب رنگينه رودامین  Bروی نانوکامپوزیت براي
بازیابی و استفاده مجدد از جاذب نانوکامپوزیتی از هیدروکلریک
اسید استفاده شد .این اسید با تبادل پروتون با کاتیون جذب شده
روی سطح جاذب نانوکامپوزیتی عمل واجذب را انجام میدهد .این
قابليت براي اسیدهای مختلف متفاوت است .در این پژوهش ،مطالعه
واجذب محلول رنگينه رودامین  Bبا استفاده از محلول هیدروکلریک
اسید ( 2موالر) انجام شد .جاذب نانوکامپوزیتی پس از فرایند جذب
در محلول اسیدی بهمدت  3 hقرار گرفت .پس از آن ،محلول صاف شد و
غلظت رنگينه در محلول زیر صافی با استفاده از طیفسنج UV-Vis

در این مقاله ،نانوکامپوزیت زیستسازگار  HPNVPMA@RHدر دو
مرحله به ترتیب با روش پلیمرشدن رادیکالی درجا و آبکافت سنتز شد.
سپس ،با استفاده از روشهاي  SEM ،XRD ،FTIRو  TGAشناسايي
شد .نانوکامپوزیت سنتز شده بهعنوان جاذب زیستسازگار برای حذف
رنگينه کاتیونی رودامین  Bاستفاده شد .وجود نانوذرات سبوس برنج
به دلیل افزایش نسبت سطح به حجم آن سبب تهیه نانوکامپوزیت
ارزانقیمت با کارایی جذب زياد شد .نتایج نشان داد ،بیشترین جذب
رنگينه رودامین  Bبهوسيله نانوکامپوزیت زیستسازگار در  pHبرابر ،8
زمان تماس  180 minو مقدار  70 mgجاذب و غلظت  40 mgرنگينه
رودامین  Bانجام شد .همچنین ،مقایسه نتایج تجربی با دادههای بهدست
آمده از مدلهای همدما و سینتیک نشان داد ،همدماي  Freundlichو
سینتیک مرتبه دوم مناسبترین مدلها برای بیان جذب رنگينه رودامین B
بهوسيله جاذب نانوکامپوزیتی هستند .مدل ترمودینامیکی جذب
خودبهخود را برای رنگينه رودامین  Bبهوسيله جاذب نانوکامپوزیتی
نشان داد .براساس نتایج بهدست آمده نانوکامپوزیت زیستسازگار
 HPNVPMA@RHگزینه مناسبي برای حذف رنگينههای کاتیونی
بهويژه رنگينه رودامین  Bاز پسابهای صنعتی است.
و

و
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