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چکیده
آنیون نیترات از آالیندههای مهم آبهای زیرزمینی و سطحی در بسیاری از مناطق جهان است .غلظت زیاد نیترات ممکن است به سیستمهای
تنفسی وگوارشی انسان آسیب رساند ،لذا کنترل ورود آن به منابع آب و کاهش غلظت آن در آب آشامیدنی برای حفظ سالمت انسان و همچنین
محیط زیست ضروری است .اخیرا استفاده از تکنولوژیهای مختلف به منظور حذف آالیندهها مورد بررسی قرار گرفته اند .در این مطالعه ،انواع
مختلفی از نانوساختارهای کربنی از قبیل ،نانوفیبرها و نانولولههای کربنی رشد یافته بر روی کربن فعال ،نانوکامپوزیتها کربن ،گرافن اکسید،
کربن داتها و گرافت کوانتوم داتها تولید شدند .نمونههای سنتز شده با دستگاههای میکروسکوب الکترونی عبوری ،میکروسکوپ الکترونی
پویشی و روشهای گوناگون تجزیهای مشخصه یابی شدند .بر اساس نتایج بدست آمده ،از میان انواع جاذبهای موجود به منظور حذف نیترات
از آب شرب ،ساختار نانوفیبرها و نانولولههای کربنی رشد یافته بر روی کربن فعال باالترین ظرفیت حذف نیترات را از خود نشان داد .اثر غلظت
اولیه نیترات pH ،و  ...در فرآیند جذب مورد مطالعه قرار گرفت .در شرایط  pH=7و غلظت اولیه برابر با  011میلیگرم بر لیتر نیترات 01 ،درصد
حذف حاصل شد.
کلیدواژه :نانو ساختارهای کربنی ،جاذب ،حذف ،نیترات.
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مقدمه

سریع تبدیل متهموگلوبین به هموگلوبین وجود دارد و علی-

نیتروژن بعنوان یک ماده مغذی(کود) به مقدار زیاد در

رغم سطح باالی نیترات و نیتریت ،مقدار متهموگلوبین در

چمنزار و باغات و محصوالت کشاورزی کاربرد دارد .عالوه

سلولهای قرمز خون کمتر باقی میماند ،به هر حال در

بر کود ،نیتروژن ،در خاک به فرم آلی از تجزیه گیاهان و

کودکان زیر شش ماه ،سیستم آنزیمی آنها به دلیل عدم

حیوانات بوجود میآید .فرمهای مختلف نیتروژن درخاک

تکامل ،توانایی کاهش متهموگلوبین به هموگلوبین را ندارند

توسط باکتریها به یون نیترات ( )-NO3تبدیل میشود.

و متهموگلوبینمیا اتفاق میافتد ] .[2-4همچنین در افراد

مطلوب این است که نیتروژن به فرم نیترات جذب گیاهان

سالمند که به دالیلی سیستم آنزیمی آنها صدمه دیده ممکن

شود .به هر حال نیترات ،به راحتی با عبور آب از الیههای

است ،همین اتفاق بیافتد .درسال  ،0013انجمن بهداشت

خاک به زمین نفوذ پیدا کرده و در اثر بارش یا آبیاریهای

عمومی آمریکا حد مجاز نیترات در آب آشامیدنی را بر

شدید ،به ریشه گیاهان و نهایتاً به آبهای زیرزمینی میرسد.

حسب نیتروژن  01میلیگرم در لیتر (برحسب نیترات 01

نیترات در آبهای زیر زمینی یا از منابع نقطهای مانند دفع

میلیگرم در لیتر) توصیه نمود .این استاندارد بهمنظور حفظ

فاضالب ،دامداریها و یا منابع غیر نقطهای مانند مصرف کود

سالمت کودکان ،براساس دانسیتههای قابل دسترس تعیین

کشاورزی در پارکها ،زمینهای گلف ،چمنزارها و باغات

شد ،عامل بالقوه خطرناک دیگر برای سایر افراد بستگی به

نشات میگیرد و یا طبیعی اتفاق میافتد .حفر چاه آب در

واکنشهای فردی و دریافت نیتریت و نیترات از همه منابع

محل مناسب و بهسازی آن میتواند در کاهش بار آلودگی

دارد .مطالعات نشان دادهاند ،احتماالً نیترات در بدن با آمینها

به نیترات مؤثر باشد] .[0-3یکی از منابع عمده آلودگی آب

یا آمیدها واکنش داده و نیتروز آمینها تشکیل میشوند که

آشامیدنی ،نیتراتها هستند .آلودگی نیترات برای ادامه حیات

عامل شناخته شده سرطان میباشد.

گیاهان که یک منبع اولیه محسوب میشود ،زمانی رخ می-

عالوه بر این نیترات باعث پدیده اتروفیکاسیون در منابع آبی

دهد که این ترکیب بیشتر از مقدار جذب شده بهوسیله

میگردد .قبل از تشکیل نیتروزآمین ،نیترات باید به نیتریت

گیاهان در خاک وجود داشته باشد .این مازاد نیترات میتواند

تبدیل شود .نیترات ،به عنوان یکی از شاخصهای شیمیایی

به راحتی بهوسیله آبیاری ،بارش باران یا ذوب شدن برف و

آلودگی آب مطرح است که با استفاده از روشهای مختلف

یخ از خاکها و صخرهها عبور کرده و در نهایت به آبهای

میتوان آن را حذف نمود ] .[0-02تا به حال روشهای

زیرزمینی برسد .متاسفانه مقادیر باالی نیترات در آب

مختلفی برای حذف نیترات از آب شرب ارائه شده است که

آشامیدنی یکی از دالیل بیماری تغییر هموگلوبین در

از آن جمله میتوان به روشهای اسمز معکوس ،تبادل یون،

کودکان زیر شش ماه و البته بروز دیگر بیماریهای میکروبی

رقیقسازی ،روشهای بیولوژیکی ،الکترودیالیز ،روش

در تمام سنین است .خطر اولیه نیترات در آبهای آشامیدنی

الکتروشیمیایی ،روشهای شیمیایی ،استفاده از نانو ساختارها

زمانی اتفاق میافتد که در دستگاه گوارش فرم نیترات به

و نانو تکنولوژی اشاره نمود .بسیاری از محققان بر این باورند

نیتریت تبدیل شود .نیتریت باعث اکسید شدن آهن موجود

که فناوری نانو روشهای مؤثرتر ،کاراتر ،قویتر و مقرون به

در هموگلوبین گلبولهای قرمز شده و نهایتاً نمیتواند

صرفهتری برای تصفیه آب ارائه خواهد کرد .طرفداران این

اکسیژن را با خود حمل کند ،به این حالت متهموگلوبینمیا

نظر معتقدند که استفاده از نانو مواد امکان اجرای فرایندهای

گویند(بعضی آن را بهعنوان سندرم کودکان آبی شناختهاند).

ساخت و تولید با آلودگی کمتر نسبت به روشهای معمول

در صورت عدم حضور اکسیژن ،سلولهای بدن ممکن است

را فراهم آورده و نیاز کمتری به کار ،سرمایه ،زمین و انرژی

بمیرند و یا پوست کبود شود .در افراد باالی یکسال ،توانایی

خواهد داشت].[08-33
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در این مطالعه انواع مختلفی از نانوساختارهای کربنی پس از

نتیجه یک محلول زرد روشن بهدست آمد که این محلول در

سنتز و مشخصهیابی به منظور حذف نیترات از آبهای شرب

یک سانتریفوژ با دور  01111به مدت  21دقیقه قرار گرفت

حاوی نیترات بطور پیوسته مورد مطالعه قرار گرفت و بهترین

تا رسوبات جدا شود محلول قهوهای رنگ تولید شده کربن-

نوع آن با باالترین درصد حذف مورد بهرهبرداری قرار

دات میباشد ].[38

گرفت.

-سنتز نانوکامپوزیتکربنی عاملدار شده با

مواد و روشها

نانوذرات آهن

کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده نام برده شده در این پژوهش

00گرم سولفاتآهن ( (IIدر 111میلیلیتر محلول آب دیونیزه

از خلوص تجزیهای باالیی برخوردار بوده و ساخت کارخانه

و اتانول حل گردید .سپس  0/8گرم سدیم بوروهیدرید حل

مرک آلمان و فولوکای سوئیس بودند و برای محلولسازی

شده در  011میلیلیتر آب بهعنوان احیا کننده در زمانهای

از آب دوبار تقطیر موجود در آزمایشگاه استفاده شده است.

 00 ،0،01و 31اضافه شد ،در ادامه مقدار  38گرم کربن فعال

 دستگاههااسپکتروفلوئوریمتر  Shimadzuمدل  PC5301 RFساخت

افزوده و همزده شد و پس از زمان نیمساعت  8بار با آب
مقطر شستشو داده شد ].[30

کشور ژاپن ،اسپکتروفتومتر ماورا بنفش مرئی دو شعاعی

 -سنتز نانولولهها و نانوفیبرهای کربنی رشد یافته بر

 Shimadzuمدل  UV0411ساخت کشور ژاپن ،دستگاه

روی کربن فعال

 TEMو دستگاه  SEM-TESCAN MIRA3-FEGساخت

نانوساختار دیگری که در این تحقیق مورد استفاده قرار

کشور چک.

گرفت کامپوزیت نانولولهها و نانوفیبرهای کربنی بر روی

 روشهای سنتز نانوساختارهای کربنی روش سنتز گرافن کوانتوم داتهابه منظور سنتز گرافن کوانتوم داتها ،مقدار  38گرم گلوکوز
در یک بشر  011میلیلیتری در دمای  011˚Cذوب گردید.
پس از عمل ذوب ،مایع بیرنگی حاصل شد .سپس حرارت
دادن ادامه یافت تا مایع بیرنگ به مایع نارنجی رنگی تبدیل
شد .حرارتدهی به مدت  0/0دقیقه ادامه یافت و سپس 30
میلیلیتر از آب مقطر به داخل مایع نارنجی رنگ به آرامی و
با همزدن مداوم و شدید در روی هیتر مغناطیسی اضافه
گردید .در این شرایط گرافن کوانتوم دات سنتز گردید].[32

کربن فعال میباشد .انتظار میرود با ایجاد ساختارهای
نانوفیبری و نانولولهای بر روی جاذب بکار رفته کارایی برهم-
کنش با نیترات و در نتیجه کارایی حذف نیترات افزایش یابد.
کامپوزیت موردنظر با استفاده از رشد نانوساختارها بر روی
کربن فعال بهدست آمد .برای این منظور ،رشد نانوفیبرهای
کربنی در یک کوره لولهای سه منطقهای ( three-zone tube

 )furnaceانجام شد .پس از احیای کاتالیزورها (نیکل نیترات)
در یک اتمسفر هیدروژن در  811درجه سلسیوس به مدت
یک ساعت ،متان را با سرعت جریان  ،001بهصورت
کاتالیستی در  021درجه سلسیوس به مدت یک ساعت تجزیه
شد .برای فرآیند خالصسازی ،شستشو با اسید برای حذف

 -مراحل اجرایی سنتز کربن دات از ژالتین

ذرات کاتالیست (نیکل) انجام شد .بدینترتیب که نمونه رشد

 4گرم ژالتین را با  811میلیلیتر آب حل نموده و در داخل

کرده در اسیدهیدروکلریک (2موالر) به مدت  03ساعت

یک راکتور استیل  011میلیلیتری ریخته و در کورهای در

همراه با امواج التراسونیک غوطهور شدند .نانوفیبرهای کربنی

دمای  311درجه سانتیگراد به مدت  2ساعت قرار داده شد.

براساس روشهای تولید نانولولههای کربنی تولید میشوند

سپس در دمای اتاق قرار گرفت تا به آرامی سرد شود در

].[31
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01

یافتهها و بحث

ویژگیهای ساختاری نقاط کوانتومی گرافن سنتز شده با

به منظور اثبات گرافن کوانتوم داتهای سنتز شده از روشها

کمک تکنیک طیفسنجی مادون قرمز -تبدیل فوریه

و دستگاههای مختلف استفاده شده است در زیر تصاویر و

( )FTIRمورد ارزیابی قرار گرفت (شکل  .)2در طیف مربوط

اشکال و نمودارهای بدست آمده آورده شده است .طیف

به نقاط کوانتومی پیکهای مشخصی در ناحیههایی حدود
-0

جذبی  UV-visمربوط به نقاط کوانتومی گرافن که در

-0

شکل 0آورده شده است یک پیک جذبی شدید در طول

پیوندهای  –COOHبهعبارتی گروه اسیدی میباشد.

 2803 cmو  0033 cmدیده میشود که حاکی از وجود

موج حدود  341نانومتر نشان داد .جابجایی آبی در جذب
و ایجاد پیک با شدت باال در مقایسه با گرافیت توده ،به دلیل
ابعاد نقاط کوانتومی در حد نانومتر آنها میباشد.

شکل  :3طیف  FT-IRگرافن کوانتوم داتها

از طرف دیگر ،برای بررسی ریختشناسی سطحی نانومواد
سنتزشده از تکنیکهای میکروسکوپ روبشی عبوری-

شکل  :1طیف جذبی گرافن کوانتوم دات سنتز شده

) (TEMو نیز میکروسکوپ روبشی الکترونی ) (SEMبهره
از طرف دیگر نقاط کوانتومی گرافن یک نشر فلورسانس

گرفته شد (شکلهای 8و.)0

شدید با وابستگی باال به طول موج تحریک نشان میدهند که

همانطور که در شکل مربوطه دیده میشود نانوذراتی با

در شکل  3آورده شده است .به عبارتی ،با تغییر در طول موج

شکل تقریبا کروی و یکنواخت به دست آمده است .اندازه

تحریک به سمت طول موجهای بلندتر ،یک جابهجایی

این نانوذرات در محدوده  0-30نانومتر قرار دارد.

محسوس در طول موج نشری نیز مشاهده میشود.
)(g

(a) 300 nm
(b) 320 nm
(c) 340 nm
(d) 360 nm
(e) 380 nm
(f) 400 nm
(g) 420 nm

)(a

800
600

)FL (a.u.

400
200
0

600

550

500

450

400

)Wavelength (nm

شکل :3طیف فلورسانس گرافن کوانتوم داتها

350

شکل  :8تصویر  SEMگرافن کوانتوم دات
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عالوه بر افزایش سطح موثر جاذب ،واکنش احیای نیترات
توسط نانوذرات آهن نیز در حذف نیترات نقش موثری را ایفا
میکند.

شکل  :0تصویر  TEMگرافن کوانتوم دات

تا این قسمت سعی بر افزایش سطح فعال جاذب برای حذف
نیترات بود که نتایج رضایتبخشی حاصل شده است .در
بخش بعدی کار ،امکان بهکارگیری واکنش شیمیایی جهت
کاهش نیترات به نیتروژن و حذف کامل آن از محلول بررسی
گردید و برای این کار اقدام به اصالح جاذب بکارگرفته شده
با یک ماده احیاکننده مناسب شد .با مطالعاتی که در مورد
کارهای قبلی انجام شدهاست ،نانوذرات براساس ترکیبات
آهن کارایی باالیی را در احیای نیترات از خود نشان میدهند.
بنابراین اقدام به سنتز نانوذرات آهن و اصالح سطح کربن
فعال مورد استفاده با این نانوذرات شد .روش تهیه این
نانوکامپوزیت بهطور اختصار در باال آورده شده است .سدیم
بورهیدرید میتواند به راحتی موجب کاهش یونهای آهن
( )IIشده و نانوذرات آهن صفر را ایجاد کند .اگر این واکنش
احیا در حضور کربن فعال انجام گیرد ،نانوذرات آهن می-
توانند در روی سطح کربن فعال قرار گرفته و نانوکامپوزیت
کربنی عاملدار شده با نانوذرات آهن را ایجاد کنند .در این-
صورت ،عالوه بر حالت جذب سطحی نیترات بر روی جاذب
کربنی ،واکنش نیترات با آهن میتواند موجب کاهش آن و
بنابراین حذف آن از محلول شود .این عمل میتواند در
افزایش کارایی حذف نیترات از آب مفید واقع شود.
برای اثبات وجود نانوذرات آهن در روی کربن فعال ،از
تکنیک  TEMاستفاده شد .تصویر  TEMبه دست آمده در
شکل 1قابل مشاهده است .به وضوح میتوان حضور
نانوذراتی با اندازه تقریبی  011-01نانومتر را در بطن کربن
فعال تشخیص داد .این مساله سنتز نانوکامپزیتی شامل کربن
فعال اصالح شده با نانوذرات آهن را به اثبات میرساند که

شکل  :1تصویر  SEMنانوکامپوزیت کربنی عاملدار شده با نانوذرات
آهن

نانوساختار دیگری که در این تحقیق مورد استفاده قرار
گرفت کامپوزیت نانولولهها و نانوفیبرهای کربنی بر روی
کربن فعال میباشد .انتظار میرود با ایجاد ساختارهای
نانوفیبری و نانولولهای بر روی جاذب بکار رفته کارایی برهم-
کنش با نیترات و در نتیجه کارایی حذف نیترات افزایش یابد.
کامپوزیت موردنظر با استفاده از رشد نانوساختارها بر روی
کربن فعال بدست آمد .برای این منظور ،رشد نانوفیبرهای
کربنی در یک کوره لولهای سه منطقهای ( three-zone tube

 )furnaceانجام شد.
شکل  a( 7و  )bتصاویر  TEMساختار فیبری و لولهای نانو
مواد به دست آمده را نشان میدهد .طول این نانوفیبرها از چند
ده میکرومتر تا چند صدمیکرومتر با قطر حدود 011-01
نانومتر میباشد.
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شکل  :7تصاویر )a TEMتصویر نانوفیبر  )bتصویر نانولوله سنتز شده

با مقایسه پارامترهای ایزوترم  BETبرای کربن فعال در

شکل  :0ظرفیت جذب جاذب درحضور نانو فیبرها و نانولولهها

حضور و غیاب نانوفیبرهای رشد یافته ،به وضوح میتوان

برای اثبات ایجاد نانوساختارهای فیبری و لولهای از تکنیک

تخلخل باال و بنابراین سطح باالی بهدست آمده را در حضور

 SEMنیز استفاده گردید .چند نمونه از تصاویر به دست آمده

نانوفیبرها مشاهده کرد.

در شکلهای  01نشان داده شده اند .به وضوح میتوان این

جدول  -0پارامترهای ایزوترم  BETبرای کربن فعال در حضور و غیاب
نانوفیبرهای رشد یافته
حجم میانگین

حجم کل حفرات

ترکیب

نانوساختارها را بر روی کربن فعال مشاهده کرد .انتظار بر این
است که چنین نانوساختارهایی موجب افزایش سطح فعال و
موثر جاذب شده و بنابراین کارایی جذب نیترات بر روی آن
را افزایش دهد.

()cc/g

1/130

1/144

کربن فعال

1/38

1/170

کربن فعال با
نانوفیبرهای رشد یافته

ظرفیت جذب کربن فعال در غیاب و حضور نانوفیبرها و
نانولولههای رشد یافته رشد بررسی و مقایسه گردید .نتایج
حاصل در شکلهای  4و  0نشان داده شده است .همانطوری
که مالحظه میشود در حضور نانو فیبرها ظرفیت جذب به-
طور قابل مالحظهای افزایش یافته است که نشاندهنده
افزایش نسبت سطح به حجم نانوساختارها است.

شکل :01تصویر SEMنانولوله ها و نانوفیبرهای کربنی رشد یافته بر
روی کربن فعال

 بهینهسازی اثر  pHنمونه آب مورد استفاده بر راندمانحذف نیترات
در این مطالعه به میزان اهمیت کنترل  pHو نقش آن در میزان
حذف نیترات از محلولهای آبی پرداخته شده است .برای
این منظور ،از نمونه آب مورد مطالعه به مقدار مورد نیاز
برداشته و  pHآنها در محیطهای مختلف اسیدی و بازی و
شکل  :4ظرفیت جذب جاذب درغیاب نانو فیبرها و نانولولهها

خنثی تنظیم گردید .سپس نمونههای با  pHهای مختلف از

02

ارزیابی و بررسی کارایی انواع نانو ساختارهای کربنی در...

ستون حاوی نانوجاذب عبور داده شد در نهایت راندمان
حذف محاسبه و نمودار درصد حذف نیترات

بر حسب pH

هیدروکسید در تصاحب سایتهای فعال نانو جاذب ،کاهش
مییابد ].[37

ترسیم شد .نتایج حاصل در شکل  00آورده شده است.

100

همانطوری که مالحظه میشود با افزایش  pHراندمان حذف

80

خود رسیده است و پس از آن حالت نزولی پیداکرده ،لذا

40

 pHنقش اصلی را در احیاء نیترات بازی میکند .به طوری

20

که در  pHهای خنثی میزان حذف بیشتری دیده میشود
بنابراین کنترل  pHخیلی مهم است و در حالت کلی محیط
خنثی برای حذف نیترات بهتر است .با توجه به اینکه

pH

درصد حذف

بیشتر شده و در محدوده  pH= 1/0 –4/0به بیشترین مقدار

60

0

11

9

pH 7

5

3

1

شکل  :00بررسی اثر  pHدر حذف نیترات با استفاده از نانو جاذب

آبهای شرب بایستی ،در محدوده خنثی باشد لذا این یکی
از ویژگیهای منحصر به فرد روش مورد مطالعه در حذف

 -بررسی اثرمزاحمت سایریونها

نیترات از آب های آلوده به نیترات میباشد که هیچگونه

با توجه به اینکه در آبهای سطحی و زیر زمینی که به عنوان

نیازی به تنظیم  pHآب ورودی و خروجی نیست.

آب شرب مورد بهره برداری قرار میگیرند عالوه بر نیترات،

در مورد افزایش حذف نیترات در اثر افزایش  ،pHتوضیحاتی

آنیونها و کاتیونهای رایج به مقدار زیادی وجود دارند در

ارایه میگردد pH :محلول بر شارژ الکتریکی سطح نانو

نتیجه احتمال مزاحمت از طرف یونهای مذکور محتمل

جاذب بر اساس درجه یونیزاسیون و گوناگونی آالیندههای

است .به منظور آگاهی از حد مزاحمت گونههای مذکور در

موجود در محلول ،اثر میگذارد .تغییر در  pHبر فرآیند

حذف نیترات از آب شرب با نانوساختار طراحی و سنتز شده

جذب در طی تجزیه و گسستگی گروههای وابسته ،در سطوح

اقدام گردید .در بررسی اثر مزاحمت سایر آنیونها و کاتیون-

فعال جاذب تاثیر می گذارد .در نتیجه این مساله منجر به تغییر

ها بدین صورت انجام شد که مقدار غلظت آنیون ها و

در سینتیک واکنش جذب و خصوصیات تعادلی بین جاذب

کاتیونهای موجود در آب چندین برابر آنیون نیترات تهیه

و ماده جذب شونده در فرآیند جذب میگردد .جذب

گردید و سیگنال جذب در حضور و در غیاب مزاحم اندازه-

سطحی گونههای مختلف آنیونی و کاتیونی بر روی چنین

گیری شد .اگر جذب محلول حاوی نیترات بعالوه یون

جاذبهایی ،براساس رقابت جذب سطحی یونهای

مزاحم از جذب محلول حاوی نیترات %±0 ،تغییر کرد مزاحم

هیدرونیوم و هیدروکسید با ماده جذب شونده تعریف می-

تلقی شده و به عنوان حد مزاحمت در نظر گرفته میشود.

شود .همانطوری که در شکل مشاهده میشود با افزایش pH

نتایج حاصل در جدول  3آورده شده است .همانطوریکه

محیط ،سطح نانو جاذب مثبت شده و با توجه به اینکه یون

نتایج جدول  3نشان میدهد در صورتی که مقدار کاتیونهای

نیترات دارای بار منفی میباشد جذب بر روی سطح نانو

مورد مطالعه در آب شرب  011برابر مقدار نیترات باشند هیچ

pH

مزاحمتی در حذف نیترات ایجاد نخواهند کرد و در مورد

خنثی جذب و احیا نیترات به مقدار ماکزیمم میرسد .در

آنیونهای مورد بررسی نیز در صورتی که مقدار آنیونهای

جاذب و احیا شدن نیز افزایش مییابد و در محدوده

حالیکه در  pHهای بازی میزان حذف نیترات به دلیل افزایش

مذکور  71برابر نیترات در آب شرب باشند هیچ مزاحمتی در

مقدار یون هیدروکسید و رقابت بین یونهای نیترات و

حذف نیترات توسط نانو جاذب نخواهند داشت.
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 اثر یونهای مزاحم در حذف نیترات از آب-3 جدول

 تاثیر غلظت اولیه نیترات و اثر مزاحمت،pH حذف از جمله
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