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ypothesis: The presence of dyes in water sources has posed challenges for
environmental scientists due to their high thermal and chemical stability
against degradation by light, heat, and natural oxidants. The presence of dyes
in water sources has not only reduced the penetration of sunlight into the water but also
endangered the health of humans and living organisms. In this regard, hydrogels are
effective adsorbents for the removal of dyes. In this study, carbon black nanoparticles
were used to improve the removal performance of fuchsin dye by carboxymethyl
cellulose grafted acrylic acid and itaconic acid copolymers hydrogel (carboxymethyl
cellulose-g-poly(acrylic acid-co-itaconic acid)/carbon black nanocomposite).
Methods: Copolymer and nanocomposite hydrogels were synthesized by free radical
polymerization method. The performance of their adsorption in different operating
conditions was investigated in batch mode. Fourier transform infrared spectroscopy
(FTIR), X-ray diffractometry (XRD) and scanning electron microscopy equipped
X-ray energy dispersive (SEM-EDS) were used to identify synthesized adsorbents.
Findings: The maximum removal efficiency of nanocomposite containing 5% (by
weight) of nanoparticles in operating conditions of pH 7, adsorbent dose 1 g/L, initial
concentration 10 mg/L and contact time 60 min was 98.76%. Kinetic analysis showed
that the experimental data followed a pseudo-second-order model. Examination of
the equilibrium data showed that the Langmuir model is the most suitable model for
fitting the data. The maximum adsorption capacity for copolymer and nanocomposite
hydrogels was 31.6036 and 33.75247 mg/g, respectively, showing the effectiveness
of the addition of nanoparticles in improving the performance of the hydrogel for the
removal of fuchsin dye. Finally, it can be concluded that the synthesized adsorbents
have a high potential for the remediation of fuchsin dye.
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چکیده

واژههای کلیدی

هیدروژل نانوکامپوزیتی،
کوپليمر پيوندخورده،
دوده،
جذب سطحی،
رنگينه فوشین

ی زياد در برابر تخریب با
فرضیه :وجود رنگينهها در منابع آبی بهدلیل پایداری گرمایی و شیمیای 
نور ،گرما و اکسندههای طبیعی چالشهایی را برای دانشمندان محیطزیست ایجاد کرده است .وجود
رنگينهها در منابع آبی نه تنها به کاهش نفوذ نور خورشید به آب منجر شده بلکه سالمت انسان و
موجودات زنده را نيز بهخطر انداخته است .در این راستا ،هیدروژلها جاذبهای مؤثري برای حذف
رنگينهها هستند .در این پژوهش ،از نانوذرات دوده بهمنظور بهبود عملکرد حذف رنگينه فوشین
به كمك هیدروژل کربوکسیمتیل سلولوز پیوندخورده با کوپلیمر آکریلیک اسید و ایتاکونیک اسید
استفاده شده است.
روشها :هیدروژلهای کوپلیمری و نانوکامپوزیتی با روش پلیمرشدن رادیکال آزاد سنتز شدند.
بررسی عملکرد جذب آنها در شرایط عملیاتی مختلف بهطور ناپیوسته انجام شد .بهمنظور شناسایی
جاذبهای سنتزشده از آزمونهای طیفنمايي زیر قرمز تبدیل فوریه ( ،)FTIRپراش پرتو )XRD( Xو
و

میکروسکوپي الکترونی پويشي مجهز به پاشنده انرژي پرتو )SEM-EDS( Xاستفاده شد.
و

یافتهها :مقدار بیشین ه بازده حذف هیدروژل نانوکامپوزیتی داراي  ۵%وزنی نانوذرات دوده در

شرایط عملیاتی  pHبرابر ُ ،7دز جاذب  ،۱ g/Lغلظت اولیه  ۱۰ mg/Lو زمان تماس ۹۸/۷۶% ،۶۰ min
بهدست آمد .بررسی سینتیکی فرايند جذب سطحی نشان داد ،دادههای تجربي از مدل شبهدرجه دوم
پیروی میکند .بررسی دادههای تعادلی نشان داد ،مدل  Langmuirمناسبترین مدل برای برازش
دادههاست .بیشترین مقدار ظرفیت جذب برای هیدروژل کوپلیمری و نانوکامپوزیتی بهترتیب  ۳۱/۶۰۳۶و

 ۳۳/۷۵۲۴۷ mg/gبهدست آمد که مؤثربودن افزودن نانوذرات دوده در بهبود عملکرد هیدروژل در
حذف رنگينه کاتيونی فوشین را نشان میدهد .در نهایت میتوان نتیجه گرفت ،جاذبهای سنتزشده
قابليت زيادي در حذف رنگينه فوشین دارند.
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مقدمه

امروزه آلودگی منابع آبی با افزایش فعالیتهای صنعتی و توسع ه
روزافزون شهرنشینی افزایش یافته است .حذف رنگينهها از منابع
آبی و پسابهای صنعتی از مهمترین چالشهای پژوهشگران است.
بیشتر رنگينهها ساختار مولکولی پیچیدهای دارند و در صنایع مختلف
مانند نساجی ،کاغذسازی ،دباغی چرم ،آرایشی و پالستیکی استفاده
میشوند .رنگينهها موادی زیستتخریبناپذیر ،سمی ،جهشزا و
سرطانزا هستند که حلپذيري زيادي در آب دارند .روشهای
مختلفی مانند جذب سطحی [ ،]1اکسايش شیمیایی [ ]2و صافش
غشایی [ ]3برای حذف رنگينهها بهکار برده میشود .در میان این
روشها ،جذب سطحی بهدلیل آساني و بازده زياد روش مؤثری در
حذف رنگينهها از پسابهاست [ .]4امروزه استفاده از هیدروژلها و
توسعه آنها بهعنوان جاذبهای مؤثر توجه بسیاری از پژوهشگران
را جذب کرده است .هیدروژلها شبکههای سهبعدی متخلخل
با وزن مولکولی زياد بوده كه شامل پلیمر ،زنجیرهای پیوندی و
عامل ايجاد اتصال عرضي هستند .وجود گروههای عاملی ويژه مانند
 – COOH ،– SO3H ،– NH2 ،– OHو  – CONH2در ساختار هیدروژل
امکان جذب و بازیافت آالیندههای آبی را فراهم ساخته است [.]5
بسته به نوع و ساختار آالیندهای که باید زدوده شود ،هیدروژلهای
عاملدار ويژهاي باید تهیه شوند .پلیمرهای طبیعی مانند کیتوسان،
کربوکسیمتیل سلولوز ،آلژینات و ژالتین موادی زیستتخریبپذیر،
غیرسمی و ارزان هستند که اخیرا ً جایگاه ویژهای در تهیه هیدروژلها
پیدا کردهاند [ .]5کربوکسیمتیل سلولوز ،پلیساکارید خطی آنیونی
زیستتخریبپذیر و زیستسازگار است که اتم هیدروژن گروه
هیدروکسیل سلولوز بهوسيله کربوکسیمتیل ()-CH2-COO-
جایگزین شده است [ .]6بهدلیل داشتن گروه اسیدی ،هیدروژلهای
کربوکسیمتیل سلولوز پلیالکترولیتهای هوشمند حساس به pH
با تورم و جذب زياد هستند که قابليت حذف رنگينههای کاتیونی
را با برهمکنش الکتروستاتیکی دارند .هیدروژلهای کربوکسیمتیل
سلولوز استحكام مکانیکی زيادي ندارند .بنابراین ،افزون بر ايجاد
اتصال عرصي از سایر روشهای معمول مانند پیوندزني با مونومرهای
سنتزی و افزودن نانوذرات برای غلبه بر این مشکل و ارتقای سایر
خواص آن استفاده میشود [ .]7آکریلیک اسید مونومر وینیلی است
که در ساختار آن یک گروه عاملی کربوکسیلیک اسید وجود داشته و
این گروه نقش مهمی در خواص جذبي و تورمی هیدروژلها دارد.
ایتاکونیک اسید مونومر غیرسمی است که از منابع طبیعی تجدیدپذیر
با فرایند تخمیر بهكمك میکروارگانیسمها بهدست میآید .ماهیت
آبدوست این مونومر ناشی از وجود دو گروه کربوکسیلیک اسید
و

و

و

و

و

و

و

با درج ه تفکیک متفاوت است .بنابراین ،واردکردن مقدار کمی از
این مونومر به هیدروژل میتواند مقدار تورم ،جذب آالینده و رفتار
حساس به  pHرا افزایش دهد.
ایتاکونیک اسید بهراحتی با مونومرهای بسیار واکنشپذیر مانند
آکریلیک اسید و آکریلآمید کوپلیمر شده و به پیکر ه زیستپلیمرها
پیوندزده میشود و خواص آن را بهبود میدهد Chaudhary .و
همکاران [ ]۸هیدروژل صمغ زانتان پیوندی با کوپلیمر آکریلیک اسید و
ایتاکونیک اسید را سنتز و برای حذف رنگينه کاتیونی اورامین
( )auramine-Oو رنگينه آنیونی  Eriochrome Black Tاستفاده
کردند .این پژوهشگران اثر مقدار جاذب ،غلظت اولیه و زمان تماس
بر بازده حذف رنگينهها را بررسی كردند .نتایج نشان داد ،دادههای
سینتیکی جذب رنگينهها تطابق خوبی با مدل شبهدرجه دوم داشت.
همچنین ،بررسی ترمودینامیکی نشان داد ،فرایند جذب خودبهخود و
گرماگیر است .با بررسی فرایند جذب-واجذب مشخص شد ،این
جاذبها قابلیت استفاده دوباره را دارند ،بهطوری که مقدار بازده
حذف رنگينهها پس از شش چرخه برای اورامین و پس از سه چرخه
برای  Eriochrome Black Tکاهش اندکی نشان داد.
 Qiو همکاران [ ]9هیدروژلهای  Salecanپیوندخورده با کوپلیمر
آکریلآمید و ایتاکونیک اسید را با روش پلیمرشدن رادیکال آزاد
بهمنظور حذف رنگينه متیلن آبي سنتز کردند .بررسی اثر مقدار  Salecanبر
تورم و جذب رنگينه متیلن آبي نشان داد ،با افزایش مقدار پلیمر،
مقدار تورم و جذب رنگينه افزایش یافت .بررسی اثر  pHبر جذب
رنگينه نشان داد ،با افزایش  pHاز  ۲تا  ،۶مقدار ظرفیت جذب
افزایش یافت و افزایش بیشتر آن اثري بر ظرفیت جذب نداشت.
همچنین با بررسی نتایج فرایند جذب سطحی مشخص شد ،دادههای
تعادلی و سینتیکی بهترتیب تطابق خوبی با مدلهای شبهدرجه دوم و
 Freundlichدارند .محمدینژاد و همکاران [ ]10هیدروژلهای
نانوکامپوزیتی را با کوپلیمرشدن پیوندی آکریلآمید و ایتاکونیک اسید
در مجاورت نانولولههای کربن چنددیواره بهكمك آغازگر آمونیوم
پرسولفات و عامل ايجاد اتصال عرضي متیلنبیسآکریلآمید در
شرایط فراصوتي سنتز کردند .بررسی اثر مقدار نانولولههای کربن
بر تورم هیدروژل نشان داد ،افزایش این ماده تا  ۲/۵%وزنی موجب
بهبود تورم شد و مقادیر بیشتر نانولولههای کربن بهعنوان عامل اتصال
عرضي عمل ميكند و به کاهش تورم هیدروژل منجر شد .بررسی
اثر  pHبر فرایند جذب  Pb2+نشان داد ،بیشترین مقدار ظرفیت جذب
هیدروژل در  pHبرابر  ۴/۵اتفاق میافتد.
نانوذرات دوده مواد کربنی صنعتی هستند که از تجزیه گرمايي یا
اکسایشی هیدروکربنها بهدست میآید .خواص منحصر بهفرد این
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ماده مانند تخلخل ،سطح ویژه زياد و رسانش الکتریکی به کاربرد آ ن
بهعنوان حسگر و جاذب منجر شده است .بهدلیل وجود گروههای
عاملی قطبی مانند هیدروکسیل ،کربوکسیل و اپوکسی در ساختار دوده،
این ماده آبدوست است و قابلیت جذب رنگينه از پساب را دارد.
افزودن دوده در مقادیر کم به ساختار هیدروژل افزون بر بهبود خواص
مکانیکی و گرمايي موجب بهبود تورم و بازده حذف میشود .در این
پژوهش ،هیدروژل نانوکامپوزیتی کربوکسیمتیل سلولوز پیوندخورده
با کوپلیمر آکریلیک اسید و ایتاکونیک اسید داراي نانوذرات دوده
بهمنظور حذف رنگينه فوشین با روش پلیمرشدن رادیکال آزاد سنتز
شده است .در پژوهش حاضر ،برای اولین بار قابلیت افزون نانوذرات
دوده در بهبود بازده حذف هیدروژل در شرایط عملیاتی مختلف بررسی
شده است .ساختار و خواص هیدروژل نانوکامپوزیتی با آزمونهای
طیفنمايي زیر قرمز تبدیل فوریه ( ،)FTIRپراش پرتو  )XRD( Xو
میکروسکوپي الکترونی پویشی ( )SEM-EDSشناسایی شد .سازوکار
جذب بهكمك مدلهای سینتیکی و همدمای جذب بررسی شد.
و

 Sigma-Aldrichتهیه شدند.
دستگاهها

در این مطالعه ،طیفسنج ریزقرمز تبدیل فوریه ( )FTIRمدل
 Tensor 27ساخت شرکت  Brukerآلمان برای شناسایی گروههای
عاملی و پیوندهای شیمیایی هیدروژل نانوکامپوزیتی بهكار گرفته شد.
برای بررسی ساختار بلوری نانوذرات دوده و پراکندگی آنها در
ساختار هیدروژل نانوکامپوزیتی از پراشسنج پرتو  )XRD( Xمجهز
به پرتو  CuKaبا طول موج (̊ )λ=1.5418 Aمدل Krisalloflex D500
ساخت شرکت  Siemensاستفاده شد .شکلشناسی نانوذرات دوده و
سطح مقطع هیدروژل نانوکامپوزیتی با میکروسکوپ الکترونی
پويشي ( )SEMمدل  MIRA3ساخت شرکت  Tescanکشور چک
بررسی شد .برای تعیین غلظت ماده رنگينه از طیفسنج فرابنفش
مرئی تکپرتوي مدل  Specord 250ساخت شرکت Analytik Jena
آلمان استفاده شد.
و

روشها

تجربي

سنتز هیدروژل نانوکامپوزیتی داراي نانوذرات دوده

مواد

پتاسیم پرسولفات ( )KPSبا خلوص  ۹۸%بهعنوان آغازگر از شرکت
 Samchunکره جنوبی خریداری شد .مونومر آکریلیک اسید ()AA
با خلوص بیش از  ،۹۹%مونومر ایتاکونیک اسید با خلوص بیش
از  ،)IA( ۹۹%عامل اتصال عرضی متیلنبیسآکریلآمید ( )MBAبا
خلوص بیش از  ،۹۹%دوده ( )CBبا متوسط اندازه ذرات ،۴۲ nm
سطح ویژه  ۷۳/۲۷۱ m2/gو خلوص  ۹۵%و رنگينه فوشین همگی از
شرکت  Merckآلمان خریداری شدند .زيستپلیمر کربوکسیمتیل
سلولوز ( )CMCبا متوسط وزن مولکولی  ،۲۵۰۰۰۰سدیم کلرید،
سدیم هیدروکسید ،هیدروکلریک اسید و کلسیم کلرید از شرکت
جدول  -۱ترکیببندي هیدروژلهای نانوکامپوزیتی تهيهشده.

براي تهیه هیدروژل ،ابتدا  1 gکربوکسیمتیل سلولوز در ۵۰ mL
آب مقطر داخل بالن سهدهانه ریخته شد و بالن درون حمام آب در
دماي  ۷۰°Cروي همزن مغناطیسی قرار گرفت .پس از حلشدن کامل
کربوکسیمتیل سلولوز ،محلول بهمدت  30 minدر مجاورت گاز
نیتروژن اکسیژنزدايی شد .سپس ،مقدار مشخصی پتاسیم پرسولفات
حل شده در  ۵ mLآب مقطر بهمنظور ایجاد رادیکالهای آزاد داخل
بالن اضافه شد .محلول داراي مقدار مشخصی از دوده ،ایتاکونیک اسید و
متیلنبیسآکریلآمید حلشده در آکریلیک اسید  ۷۰%خنثیشده با
سدیم هیدروکسید  8 Mبهمدت  30 minداخل حمام فراصوت قرار
گرفت .در ادامه تعليقه به بالن اضافه شد و محلول تا زمان تشکیل
ژل سفیدرنگ همزده شد .پس از تشکیل ژل ،بالن بهمدت  2 hداخل

Table 1. Composition of prepared nanocomposite hydrogels (Hyd/CB).

)CB (wt%

)MBA (g

)KPS (g

)IA (g

)AA (g

)CMC (g

Nanocomposite hydrogel

0

0.03

0.18

1

6

1

)Hyd (1

2.5

0.03

0.18

1

6

1

)Hyd/CB (2

5

0.03

0.18

1

6

1

)Hyd/CB (2

7.5

0.03

0.18

1

6

1

)Hyd/CB (3

10

0.03

0.18

1

6

1

)Hyd/CB (4
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حمام آب بهمنظور تکمیل واکنش پلیمرشدن نگهداری شد .سپس،
ژل از بالن خارج و با قیچی به قطعههاي کوچکتر برش داده شد.
تکههای ژل چند مرتبه با محلول اتانول و آب با نسبت حجمی ۴:۱
برای زدودن مونومرهای واکنش نداده و هوموپلیمرهای تشکیلشده
شستوشو داده شد .سپس تکههای متورمشد ه ژل داخل گرمخانه
 ۵۰°Cتا رسیدن به وزن ثابت خشک شد .ژلهای خشکشده با
آسیاب پودر شده و با استفاده از الک با اندازه  ۲۵۰ mmمشبندی
شدند [ .]11،12برای انجام آزمایشهای جذب از پودر ژل استفاده
شد .ترکیببندي هیدروژلهای سنتزشده در جدول  ۱آمده است.
طرح آزمایش و نحوه آمادهسازی نمونه

اثر غلظت اولیه (ُ ،)۱۰-۸۰ mg/Lدز جاذب (،)۰/۲۵-۲ g/L
( )۲-۹و زمان تماس ( )۵-۱۳۰ minبر بازده حذف بهطور ناپیوسته
بررسی شد .بدین منظور مقدار معینی جاذب به ارلن  ۱۰۰ mLداراي
 ۳۰ mLمحلول فوشین اضافه شد و با سرعت ثابت  ۶۰۰ rpmدر
دمای محیط روی همزن مغناطیسی همزده شد .پس از پایان فرایند
جذب ،جاذب با دستگاه مركزگريز با سرعت  ۴۰۰۰ rpmجداسازی و
غلظت نهایی رنگينه با خواندن مقدار جذب اندازهگیریشده با
طیفسنج فرابنفش مرئی تکپرتو درطول موج بیشینهجذب فوشین
( )λ= ۵۴۰ nmتعیین شد .ظرفیت جذب تعادلی جاذب ( )qeو بازده
حذف ( )%Removalاز معادلههاي ( )1و ( )2بهدست آمد:
pH

) (Ci - Ce
V
m

				
()۱

Ci - C e
× 100
Ci

			
()۲

= )q e (mg/g

= )Removal (%

در اين معادله V (L ( ،Ce (mg/L ( ،Ci (mg/L( ،و ( m (gبهترتیب
غلظت اولیه ،غلظت تعادلی ،حجم آالینده و مقدار جاذب است.
و

و

نتایج و بحث
بررسی نتایج طيفنمايي زيرقرمز تبديل فوريه فوریه

ساختار شیمیایی نانوذرات دوده ،هیدروژل و هیدروژل نانوکامپوزیتی
با طیفسنجي زیرقرمز تبدیل فوریه ( )FTIRتعیین شد .با توجه
به شکل ،)a( ۱در طیف  FTIRمتیلنبیسآکریلآمید پیکهای
 ۱۶۷۰ ،۳۳۰۹و  ۱۵۴۰ cm-1بهترتیب به ارتعاشهاي کششی گروه
هیدروکسیل ،گروه کربونیل ( )C=Oو پیوند کربن-اکسیژن ( )C-Oو در
طیف  FTIRایتاکونیک اسید پیکهای  ۱۶۳۵ ،۱۷۰۲و ۱۲۱۵ cm-1
بهترتیب به ارتعاشهاي کششی گروه کربونیل ( ،)C=Oپیوند دوگانه
کربن ( )C=Cو پیوند کربن-اکسیژن ( )C-Oمربوط هستند .در
طیف  FTIRکربوکسیمتیل سلولوز پیکهای ،۱۶۰۸ ،۲۹۱۶ ،۳۴۶۰

)(a)								 (b

			

شکل  -۱طیف  )a( FTIRمتیلنبیسآکریلآمید ( ،)MBAایتاکونیک اسید ( ،)IAکربوکسیمتیل سلولوز ( ،)CMCدوده ،هیدروژل کوپلیمری و
هیدروژل نانوکامپوزیتی داراي  ۵%وزنی نانوذرات دوده و ( )bهیدروژل کوپلیمری و هیدروژل نانوکامپوزیتی داراي  ۵%وزنی نانوذرات دوده پيش و
پس از جذب رنگينه.
و

Fig. 1. FTIR spectrum of (a) MBA, IA, CMC, carbon black, copolymer hydrogel, and nanocomposite hydrogel containing 5 wt%

carbon black nanoparticles and (b) copolymer hydrogel and nanocomposite hydrogel containing 5 wt% carbon black nanoparticles
before and after dye adsorption.
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 ۱۲۶۳ ،۱۴۲۷و  ۱۰۵۶ cm-1بهترتیب به ارتعاشهاي کششی گروه
هیدروکسیل ،پیوند کربن-هیدروژن ( ،)C-Hگروه کربونیل (،)C=O
پیوند کربن-کربن در حلقه ساکاریدی ( ،)C-Cپیوند کربن-اکسیژن
( )C-Oو پیوند اتری ( )C-O-Cمربوط است .در طیف  FTIRدوده
پیکهای  ۱۲۴۶/۰۱ ،۱۷۷۵/۴۷ ،۲۹۱۶/۲۷ ،۳۴۴۴/۰۹و ۱۱۱۷/۰۵ cm-1
بهترتیب به ارتعاشهاي کششی گروه هیدروکسیل ،پیوند کربن-
هیدروژن ( ،)C-Hگروه کربونیل ( ،)C=Oپیوند کربن -اکسیژن ( )C-Oو
پیوند اتری ( ،)C-O-Cپیک  ۱۶۳۵/۷۷ cm-1به ارتعاشهاي خمشی
گروه هیدروکسیل آب جذبشده و پیک  ۴۶۷/۷۵ cm-1به پیوند
 C-O-Cمربوط هستند [ .]13-15در شکل  ،)a( ۱پیکهای هیدروژل
کوپلیمری در  ۱۷۴۹ ،۲۹۲۸/۲۰ ،۳۴۴۶/۸۶و  ۱۲۴۶ cm-1بهترتیب
نمایانگر ارتعاشهاي کششی ناشی از همپوشانی گروه هیدروکسیل و
پیوند نیتروژن-هیدروژن ( ،)N-Hپیوند کربن-هیدروژن (،)C-H
پیوند دوگان ه کربن-اکسیژن ( )C=Oمربوط به گروه کربوکسیل و
پیوند کربن-اکسیژن ( )C-Oگروه کربوکسیل است .وجود پیک
در  ۱۵۷۸/۶۳و  ۱۴۵۲/۵۴ cm-1بهترتیب نشاندهنده ارتعاشهاي
خمشی پیوند نیتروژن-هیدروژن عامل ايجاد اتصال عرضي ( )N-Hو
گروه متیلن آکریلیک اسید و ایتاکونیک اسید است [.]16،17
وجود پیکهای نامبرده در طیف  FTIRهیدروژل کوپلیمری وجود
مونومرهای آکریلیک اسید و ایتاکونیک اسید و عامل ايجاد اتصال
عرضي را در ساختار هیدروژل تأیید میکند
در شکل  ،)a( ۱طیف  FTIRهیدروژل نانوکامپوزیتی داراي ۵%
وزنی نانوذرات دوده نشان داده شده است .در این طیف ،طول
موج و شدت تمام پیکها مشابه هیدروژل کوپلیمری است ،با این
تفاوت که شدت پیکهای گروه هیدروکسیل در  ۳۴۴۶/۸۶ cm-1و
پیوند کربونیل مربوط به گروه کربوکسیل در  ۱۷۴۹ cm-1کاهش و به
 ۱۷۳۲/۸۳ cm-1انتقال یافته است .تغییرات ناچیز این پیکها نمایانگر
ایجاد پیوندهای فیزیکی ضعیف بین نانوذرات دوده و هیدروژل
است [ .]18شکل  )b( ۱طیف  FTIRهیدروژل کوپلیمری و هیدروژل
نانوکامپوزیتی داراي  ۵%وزنی نانوذرات دوده پيش و پس از جذب
رنگينه فوشین است .پيكهاي جذبي گروه هیدروکسیل و کربونیل
هیدروژل کوپلیمری پس از جذب رنگينه بهترتیب از ۳۴۴۶/۸۶ cm-1
به  ۳۴۶۹/۵۱ cm-1و از  ۱۷۴۹ cm-1به  ۱۷۳۲ cm-1تغییر یافته و
شدت پیکهای مربوط به پیوند کربن-اکسیژن ( )C-Oکاهش پیدا
کرده است .در طیف  FTIRهیدروژل نانوکامپوزیتی داراي ۵%
وزنی نانوذرات دوده پس از جذب رنگينه فوشین ،پيك جذبي
گروه هیدروکسیل هیدروژل نانوکامپوزیتی پس از جذب رنگينه از
 ۳۴۴۶/۳۹ cm-1به  ۳۴۳۲/۸۶ cm-1منتقل شده و شدت آن افزایش
44

یافته است .پیکهای گروه کربونیل از  ۱۷۳۲ cm-1به ۱۷۲۴ cm-1
تغییر کرده و شدت پیک این پیوند و پیوند نیتروژن-هیدروژن ()N-H
افزایش یافته است .همچنین مقایسه طیف  FTIRهیدروژل
نانوکامپوزیتی پيش و پس از جذب فوشین ،کاهش شدت پیک پیوند
کربن-اکسیژن ( )C-Oو جابهجايي از  ۱۲۴۶ cm-1به ۱۲۷۹ cm-1
را نشان داد .با توجه به نتایج ،جذب رنگينه به جاذبها با پیوند
هیدروژنی و برهمکنش الکتروستاتیکی انجام شده است.
بررسی نتایج آزمون پراش پرتو X

طیف پراش پرتو  )XRD( Xدوده ،هیدروژل کوپلیمری و هیدروژل
نانوکامپوزیتی دارای  ۵%وزنی نانوذرات دوده در شکل  )c)-(a( ۲نشان
داده شده است .با توجه به شکل  )a( ۲در الگوی  XRDدوده ،پیک تیز
در  ۲ θبراب ر  ۲۵/۴°ديده میشود که به بازتاب میانالیهای صفحههاي
( )۰۰۲مربوط بوده و نشاندهنده ساختار بلوری این ماده است .فاصله
بین الیههای دوده با استفاده از معادله  ۰/۳۵ nm ،Braggمحاسبه شده
است .پهنشدن پیک در  ۲ θبراب ر  ۲۵/۴°در الگوی پراش هیدروژل
نانوکامپوزیتی دارای  ۵%وزنی نانوذرات دوده حاکی از پراكنش مطلوب
نانوذرات دوده در ماتریس هیدروژل است (شکل.))c( ۲
و

و

بررسی نتایج میکروسکوپي الکترونی پويشي

ریزساختار دوده ،هیدروژل کوپلیمری و هیدروژل نانوکامپوزیتی با

شکل  -2طیف  )a( :XRDدوده )b( ،هیدروژل کوپلیمری و ()c
هیدروژل نانوکامپوزیتی داراي  ۵%وزنی نانوذرات دوده.
و

Fig . 2. XRD spectrum of: (a) carbon black, (b) copolymer
hydrogel, and (c) nanocomposite hydrogel containing 5 wt%
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میکروسکوپي الکترونی پويشي ( )SEMبررسی شد.
شکل  ۳ريزنگارهاي  SEMدوده ،هیدروژل کوپلیمری و هیدروژل
نانوکامپوزیتی دارای  ۵%وزنی نانوذرات دوده را نشان میدهد .در
شکل  )a( ۳توزیع یکنواخت اندازه نانوذرات دوده با شکل هندسی
کروی نسبت ًا یکنواخت ديده میشود .شکلهاي  )b( ۳ریزساختار
هیدروژل کوپلیمری را نشان میدهد .همانطور که در این تصویر
نمایان است ،هیدروژل سنتزشده ساختاري متخلخل با اندازه
منفذهاي متفاوت متصل بههم ،سطح نایکنواخت و زبر دارد .وجود
منفذها در ساختار هیدروژل ،نفوذ مولکولهای آب و رنگينه را به
ساختار هیدروژل امکانپذیر میسازد .مقایسه شکل  )b( ۳و ()c

نشان میدهد ،افزودن نانوذرات دوده به ماتریس هیدروژل به افزایش
زبری سطح منجر شده و بنابراین سطح تماس جاذب با مولکولهای
آب و رنگينه افزایش يافته است .با افزایش سطح تماس جاذب مقدار
جذب رنگينه و تورم هیدروژل نانوکامپوزیتی در مقایسه با هیدروژل
کوپلیمری افزایش پیدا میکند .بهمنظور بررسی پخش نانوذرات در
ساختار هیدروژل از آزمون نقشه  EDSاستفاده شد (شکل.))d( 3
پراکندگی یکنواخت عناصر اکسیژن و کربن در ماتریس هیدروژل
نانوکامپوزیتی دارای  ۵%وزنی نانوذرات دوده ،پراكنش یکنواخت
نانوذرات دوده را در ماتریس پلیمری تأیید کرد.

)(a)								 (b

			

)(c)								 (d

			

شکل  -3ريزنگارهاي  )a( :SEMدوده )b( ،هیدروژل کوپلیمری و ( )cهیدروژل نانوکامپوزیتی و ( )dنقشه  EDSهیدروژل نانوکامپوزیتی داراي
 ۵%وزنی نانوذرات دوده.
و

Fig 3. SEM micrographs of: (a) carbon black, (b) copoymer hydrogel, (c) nanocomposite hydrogel, and (d) EDS-Mapping of
nanocomposite hydrogel containing 5 wt% carbon black nanoparticles.
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)(a)								 (b

			

شکل  -۴اثر نانوذرات دوده بر ( )aتورم تعادلی و ( )bبازده حذف رنگينه فوشین (زمان تماس ُ ،۶۰ minدز جاذب  ،۱ g/Lدما ،pH=۷ ،۲۵°C
غلظت اوليه رنگينه  ۱۰ mg/Lو سرعت اختالط .)۶۰۰ rpm
Fig. 4. Effect of carbon black nanoparticles on (a) equilibrium swelling and (b) removal efficiency of fuchsin dye (contact time
60 min, adsorbent dose 1 g/L, temperature 25°C, pH=7, initial dye concentration 10 mg /L, and mixing speed 600 rpm).
اثر مقدار دوده بر تورم و جذب رنگينه

شکل  )a( ۴اثر درصد وزنی نانوذرات دوده بر تورم را در بازه  ۰تا ۱۰%
وزنی نشان میدهد .با افزایش مقدار نانوذرات دوده تا  ۵%وزنی تورم
تعادلی افزایش مییابد .اما افزایش بیشتر آن از این مقدار به کاهش تورم
تعادلی منجر میشود .افزایش تورم ناشی از دافعه الکتروستاتیکی بین
گروههای کربوکسیل نانوذرات و هیدروژل است که به انبساط هیدروژل و
ورود بیشتر مولکولهای آب منجر میشود .اما ،در مقادیر بیش از
 ۵%وزنی اثر عامل ايجاد اتصال عرضي این نانوذرات (بهدلیل ایجاد
پیوند هیدروژنی بین گروههای هیدروکسیل نانوذرات و کربوکسیمتیل
سلولوز) بر دافعه الکتروستاتیکی بین گروههای کربوکسیل غلبه کرده و
به کاهش تورم تعادلی منجر شده است.
شکل  )b( ۴اثر درصد وزنی نانوذرات دوده بر بازده حذف
رنگينه فوشین را در بازه  ۰تا  ۱۰%وزنی نشان میدهد .همانطورکه
مشاهده میشود ،با افزایش مقدار وزنی دوده از  ۰تا  ۵%وزنی
مقدار بازده حذف رنگينه فوشین از  ۹۳/۵۴%به  ۹۸/۷۶%افزایش
مییابد .با افزایش مقدار وزنی دوده ،تورم و جاذبه الکتروستاتیکی
بین گروههای کربوکسیالت دوده و رنگينه کاتیونی فوشین افزایش و
نيز مقدار بازده حذف افزایش پیدا میکند .با افزایش مقدار وزنی
دوده از  ۵%تا  ۱۰%وزنی ،بازده حذف از  ۹۸/۷۶%به  ۹۶/۷۲%کاهش
مییابد .کاهش بازده حذف را میتوان به کاهش مقدار تورم هیدروژل
نانوکامپوزیتی مربوط دانست .زيرا ،کاهش تورم نفوذ مولکولهای
رنگينه را به ساختار هیدروژل نانوکامپوزیتی محدود میکند .دلیل
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دیگر کاهش بازده حذف را میتوان به تجمع نانوذرات دوده نسبت
داد که موجب گرفتگی منفذهاي هیدروژل نانوکامپوزیتی میشود.
بنابراین هیدروژل نانوکامپوزیتی دارای  ۵%وزنی دوده بهعنوان نمونه
بهینه برای بررسیهای بیشتر مدنظر قرار گرفت.
اثر دُ ز جاذب

تعداد موقعيتهاي فعال جذب بر سطح جاذب عامل مهمی در فرایند
جذب آالیندهها از محیط آبی است .شکل  ۵اثر ُدز جاذب در بازه
 ۰/۲۵ g/Lتا  ۲ g/Lبر بازده حذف رنگينه فوشین را در غلظت
 ۱۰ mg/Lنشان میدهد .همانطور که ديده میشود ،با افزایش ُدز
جاذب از  ۰/۲۵ g/Lتا  ،۱ g/Lبازده حذف رنگينه بهسرعت افزایش
مييابد و بهترتیب به مقادیر ثابت  ۹۴و  ۹۸/۷۶%برای هیدروژل
کوپلیمری و نانوکامپوزیتی میرسد .با افزایش ُدز جاذب ،سطح تماس و
تعداد موقعيتهاي فعال جاذب برای برهمکنش با مولکولهای رنگينه
افزایش مییابد .بنابراین بازده حذف رنگينه افزایش مییابد .اگرچه
با افزایش دز جاذب تعداد و دسترسی به موقعيتهاي فعال جاذب
افزایش مییابد ،اما پس از مقدار  ۱ g/Lموقعيتهاي فعال جاذب
اشباع ميشود و بازده حذف ثابت میماند [ .]19در ادامه پژوهش،
مقدار بهینه ُدز جاذب  ۱ g/Lدر نظرگرفته شد.
اثر غلظت اولیه

غلظت اولیه آالینده نقش مهمی در فرایند جذب دارد ،زيرا نیروی
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بهشدت کاهش مییابد که ناشی از اشباعشدگي موقعيتهاي فعال
جاذب با مولکولهای رنگينه است [.]20
اثر pH

شکل  -5اثر ُدز جاذب بر بازده حذف رنگينه فوشین (زمان تماس
 ،۶۰ minدما  ،pH=۷ ،۲۵°Cغلظت رنگينه  ۱۰ mg/Lو سرعت
اختالط .)۶۰۰ rpm
Fig. 5. Effect of adsorbent dose on the removal efficiency of

fuchsin dye (contact time 60 min, temperature 25°C, pH=7,
dye concentration 10 mg/L, and mixing speed 600 rpm).

محرک ه الزم برای انتقال آالینده از محیط آبی به سطح جاذب را
فراهم میکند .در این پژوهش ،اثر غلظت اولیه بر بازده حذف در
محدوده  ۱۰mg/Lتا  ۸۰ mg/Lبررسی شده است .با توجه به شکل ۶
بازده حذف تا غلظت  ۲۰ mg/Lبهمقدار ناچیزی کاهش مییابد که
ناشی از وجود تعداد کافی موقعيتهاي جذب برای برهمکنش با
مولکولهای رنگينه است .با افزایش غلظت از  ۲۰ mg/Lبازده حذف

 pHیکی از مهمترین پارامترهای فرایند جذب است که بر ساختار
شیمیایی هیدروژل و محلول رنگينه اثر میگذارد .شکل  ۷اثر pH
در محدوده  ۲تا  ۹بر بازده حذف رنگينه را در غلظت اولی ه ،۱۰ mg/L
زمان تماس  ۶۰ minو دمای  ۲۹۸ Kنشان میدهد .نتایج حاكي
از افزایش بازده حذف با افزایش مقدار  pHاز  ۲به  ۸است و در
محدوده  ۷تا  ۹تقریب ًا ثابت باقی میماند .در pHهای اسیدی ،دافعه
الکتروستاتیکی بین مولکولهای رنگينه و سطح جاذب که بار مثبت
دارند ،موجب كاهش بازده حذف میشود .همچنین رقابت یونهای
هیدروژن ( )H+موجود در محلول و مولکولهای رنگينه برای جذب
به موقعيتهاي فعال جاذب عامل دیگری در کاهش بازده حذف است [.]21
با افزایش  ،pHگروههای کربوکسیل مونومرهای ایتاکونیک اسید
( pKa1 =۳/۸۵و  )pKa2=۵/۷۵و آکریلیک اسید ( )pKa=۴/۲۶یونيده
ميشوند .بنابراین ،بار سطحی جاذب منفی میشود .با افزایش چگالی
بار منفی در سطح جاذب و افزایش جاذبه الکتروستاتیکي بین
گروههای کربوکسیالت و رنگينه کاتیونی ،بازده حذف زياد ميشود.
در ادام ه پژوهش بهمنظور دستیابی به بیشترین مقدار بازده حذفpH ،
محلول رنگينه مقدار بهینه  ۷در نظر گرفته شد.

شکل  -۶اثر غلظت اولیه بر بازده حذف رنگينه فوشین (زمان تماس
 ،۶۰ minدما ُ ،۲۵°Cدز جاذب  pH = 7 ،1 g/Lو سرعت اختالط
.)۶۰۰ rpm

شکل  -۷اثر  pHبر بازده حذف رنگينه فوشین (زمان تماس  ،۶۰ minدما
ُ ،۲۵°Cدز جاذب  ،۱ g/Lغلظت اولیه  ۱۰ mg/Lو سرعت اختالط
.)۶۰۰ rpm

efficiency of fuchsin dye (contact time 60 min, temperature

(contact time 60 min, temperature 25°C, adsorbent dose 1 g/L,

25°C, adsorbent dose 1 g/L, pH=7, and mixing speed 600 rpm).

initial concentration 10 mg/L, and mixing speed 600 rpm).

و

Fig. 6. Effect of initial concentration on the removal

Fig. 7. Effect of pH on the removal efficiency of fuchsin dye
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اثر زمان تماس

در این پژوهش ،بررسی اثر زمان تماس بر درصد حذف رنگينه
فوشین در غلظت اولی ه  ،۱۰ mg/Lدز  pH=۷ ،۱ g/Lو دمای ۲۹۸ K
انجام شده است .با توجه به شکل  ،۸مقدار بازده حذف در ۶۰ min
نخست با افزایش زمان تماس بهسرعت افزایش پیدا میکند که به
وجود موقعيتهای فعال جذب خالی زیاد و گرادیان غلظت زياد
رنگينه بین محلول آالینده و سطح جاذب مربوط است .سپس ،بازده
حذف با کاهش گرادیان غلظت و اشباعشدن موقعيتهای فعال
جاذب به مقداري تقریب ًا ثابت میرسد و افزایش زمان تماس اثری بر
مقدار حذف رنگينه ندارد [ .]22در این پژوهش ،زمان تماس بهینه
برای جذب رنگينه با هر دو جاذب  ۶۰ minدر نظر گرفته شده است.

شکل  -۸اثر زمان تماس بر بازده حذف رنگينه فوشین (دما ،۲۵°C
ُدز جاذب  ،pH= 7 ،1 g/Lغلظت رنگينه  ۱۰ mg/Lو سرعت اختالط
.)۶۰۰ rpm
و

بررسی سینتیک جذب

Fig. 8. Effect of contact time on the removal efficiency of

در این پژوهش از مدلهای غیرخطی شبهدرجه اول (معادله ( ))3و
شبهدرجه دوم (معادله ( ))4بهمنظور بررسی سازوكار جذب استفاده
شد که به شرح زیر است:

fuchsin dye (temperature 25°C, adsorbent dose 1 g/L, pH=7,

				
()3

)) q t = q e (1 − exp(−k l t
k 2q e2 t
1 + k 2q e t

					
()4

= qt

در اين معادله  qeو  qtبهترتیب ظرفیت جذب تعادلی و ظرفیت جذب
در زمان معین و ( k1 )min-1و ( k2 )g/mg.minبهترتیب ثابت سرعت
مدل شبهدرجه اول و دوم است .نتایج حاصل از برازش دادههای
سینتیکی در جدول  ۲آمده است .مقایسه ضریب همبستگی ()R2
مدلهای سینتیکی نشان میدهد ،بیشترین مقدار این ضریب به مدل
شبهدرجه دوم مربوط است.
ظرفیتهای جذب تعادلی محاسبهشده ( )qe,calبر مبنای مدل
و

و

dye concentration 10 mg/L, and mixing speed 600 rpm).

شبهدرج ه دوم برای هیدروژل کوپلیمری و نانوکامپوزیتی بهترتیب
 ۹/۷۵و  ۱۰/۳۲ mg/gاست که تطابق بیشتری با ظرفیتهای جذب
تعادلی تجربی دارد .این مدل نشان میدهد ،جذب شیمیایی مرحله
کنترلکنند ه سرعت فرایند جذب رنگينه است [.]18
بررسی همدماي جذب

در این پژوهش ،از مدلهای غیرخطی همدماي
(معادل ه ( ))5و ( Freundlichمعادل ه ( ))6برای درک بهتر برهمکنش
جاذب و جذبشونده استفاده شده است:
Langmuir

					
()5
					
()6

q m k1Ce
1 + k1Ce

= qe

1

q e = K FCe n

جدول  -۲ضرایب مدلهای سینتیکی شبهدرجه اول و شبهدرجه دوم.

Table 2. Coefficients of pseudo first orderand pseudo second order kinetic models.

Adsorbent
Hyd/CB

Hyd

Kinetic model

Adsorbent
Hyd/CB

Pseudo second order

Hyd

Kinetic model

Pseudo first order

10.32

9.75

)qe,cal (mg/g

10.3

11.58

)qe,cal (mg/g

0.00677

0.00435

)k2 (g/mg.min

0.06027

0.04314

) k1 (min

0.984

0.96498

R2

0.86

0.90

R2

9.926

9.582

)qe,exp (mg/g

48

مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیوپنجم ،شماره  ،1فروردين-ارديبهشت 1401

-1

پريسا محمدزاده پاكدل و همكاران

سنتز و ارزيابی عملکرد جاذب هیدروژل نانوکامپوزیتی کربوکسی متیل سلولوز پیوند خورده با کوپلیمر ...

جدول  -3ضرایب مدلهای همدماي  Langmuirو .Freundlich
Adsorbent
Hyd/CB

Table 3. Coefficients of Langmuir and Freundlich isothermal models.
Adsorbent

Isotherm model

Hyd

Hyd/CB

Freundlich

Hyd

Isotherm model

Langmuir

6.24712

5.26858

n

33.75246

31.6036

)qm (mg/g

20.53491

16.14816

)KF (mg/g.(L/mg)1/n

2.83489

0.87473

)k1(L/mg

0.88965

0.84205

R

0.97924

0.99154

R

2

2

جدول  -۴مقایس ه عملکرد جاذبهای سنتزشده با سایر جاذبها.

Table 4. Evaluation of the performance of synthesized adsorbents in comparison with other adsorbents.

Reference

)qmax (mg/g

Adsorbent

25

9.9

)De-oiled biomass (Sargassum myriocystum

26

0.439

Guggle-g-p(AAm-co-AA)/bismuth ferrite

27

1.834

Graphite oxide modified polyurethane foam

28

10.36

Iron-manganese oxide coated kaolinite

29

24

Guar gum bonded with β-cyclodextrin microspheres

This work

31.6

)CMC-g-P(AA-co-IA

This work

33.75

CMC-g-P(AA-co-IA)/CB

در اين معادلهها  Ceغلظت تعادلی جذبشونده qm ،حداکثر ظرفیت
جذب تکالیهای جاذب ( KF )mg/g.(L/mg)1/n( ،KL ،)L/mgو n
بهترتیب ثابت جذب  Langmuirو ثابت و توان  Freundlichهستند.
نتایج حاصل از برازش دادههای تعادلی با مدلهای غیرخطی نامبرده
در جدول  ۳نشان داده شده است .با توجه به جدول  ،۳مدل Langmuir
بیشترین مقدار ضریب همبستگی را در مقایسه با سایر مدلها برای
هر دو جاذب دارد .با توجه به این مدل میتوان پیشبینی کرد،
مولکولهای رنگينه فوشین بهصورت تکالیه جذب ميشوند و با
موقعيتهای فعال مجاور برهمکنش ندارند .مقدار ظرفیت جذب
بیشین ه محاسبهشده با استفاده از این مدل بهترتیب برای هیدروژل
کوپلیمری و نانوکامپوزیتی داراي  ۵%وزنی نانوذرات دوده  ۳۱/۶۰۳۶و
 ۳۳/۷۵۲۴7 mg/gاست .بنابراین ،با افزودن نانوذرات دوده به ساختار
هیدروژل کوپلیمری ظرفیت جذب بهبود مییابد .مقدار ضریب n
مدل  Freundlichبرای هیدروژل کوپلیمری و نانوکامپوزیتی بهترتيب
 ۵/۲۶۸و  ۶/۲۴۷است .مقدار ضریب  nبزرگتر از  1نشان میدهد،
فرایند جذب مطلوب و فیزیکی است [ .]23،24مقدار ضریب KF
بهترتیب برای هیدروژل کوپلیمری و نانوکامپوزیتی داراي  ۵%وزنی
نانوذرات دوده  ۱۶/۱۴۸و  ۲۰/۵۳۴ mg/g(L/mg)1/nمحاسبه شده
و

و

و

است .مقدار بیشتر  KFداللت بر تمایل بیشتر مولکولهای رنگينه
برای اتصال به هیدروژل نانوکامپوزیتی را دارد.
مقایسه ظرفیت جذب هیدروژل کوپلیمری و نانوکامپوزیتی با سایر جاذبها

مقایس ه ظرفیت جذب هیدروژل کوپلیمری و نانوکامپوزیتی با سایر
جاذبها در جدول  ۴آمده است .نتایج نشان میدهد ،جاذبهای
سنتزشده عملکرد مطلوبي در جذب رنگينه فوشین دارند.

نتيجهگيري
در این پژوهش ،هیدروژل نانوکامپوزیتی کربوکسیمتیل سلولوز
پیوندخورده با کوپلیمر آکریلیک اسید و ایتاکونیک اسید داراي
نانوذرات دوده برای حذف رنگينه فوشین از محلول آبی با روش
پلیمرشدن رادیکال آزاد سنتز شد .بهمنظور بهبود عملکرد هیدروژل
کوپلیمری از نانوذرات دوده استفاده شد كه مقدار بهین ه آن ۵ wt%
بهدست آمد .ویژگی جاذبهای سنتزشده با آزمونهای  XRD ،FTIRو
 SEMشناسایی شد .چون هیدروژل سنتزشده در پژوهش حاضر
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 برای هیدروژلLangmuir بیشترین ظرفیت جذب با استفاده از مدل
۳۳/۷۵۲۴۶ mg/g  و۳۱/۶۰۳۶ کوپلیمری و نانوکامپوزیتی بهترتيب
 ميتوان، در راستای تکمیل پژوهش حاضر و ارتقاي آن.محاسبه شد
اثر وجود و مقدار نانوذرات دوده را بر خواص رئولوژیکی و خواص
 عملکرد نانوذرات دوده در، همچنین.مکانیکی هیدروژل بررسي كرد
 خواص مکانیکی و خواص رئولوژیکی هیدروژل،بهبود بازده حذف
 نانولولههای کربن،با سایر نانوذرات پایهکربنی مانند گرافن اکسید
.تکدیواره و چنددیواره ميتواند مقایسه شود

بهدليل وجود دو نوع کومونومر و نيز عامل اتصالهاي عرضی بهاندازه
 بنابراين افزودن نانوذرات دوده موجب،کافی ساختار پیچیدهای دارد
بهبود عملکرد اين هيدروژل نانوکامپوزيتی از لحاظ خواص فیزیکی
 مقدار بازده.مثل خواص گرمايي و نيز خواص مکانيکی ميشود
حذف فوشین با هیدروژل نانوکامپوزیتی در شرایط بهینه پارامترهای
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