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چکیده
امروزه آلودگی منابع آب به وسیله ترکیبات نفتی و وجود باقیمانده آن در زنجیره غذایی ،یکی از معضالت زیست محیطی محسوب میشود.
بنابراین حذف این ترکیبات در طی فرآیند تصقیه آب ،اهمیت فراوانی دارد .پژوهش حاضر با هدف بررسی حذف ترکیبات منوآروماتیک بنزن
و تولوئن توسط بیوپلیمر کیتوسانی عاملدار شده انجام شد .در ابتدا هیدروژلهای کیتوسان تهیه شد .سپس با ناتولولههای کربنی در سه سطح
(صفر 01 ،و  01درصد) عاملدار گردید .تاثیر شاخصهای مقدار غلظت و نوع هیدروژل pH ،و زمان تماس و غلظتهای مختلف  BTدر جذب
سطحی مورد بررسی قرار گرفت .نانو هیدروژلهای تهیه شده تا حدود زیادی توانایی حذف BTرا از محیط آبی دارند و آزمایشات مشخص
کرد که هیدروژل  Chit/CNTSبا  01درصد نانولوله به مقدار 011میلیگرم در  011میلیلیتر از آالینده به غلظت  011میلیگرم در لیتر در مدت
 41دقیقه در  pHذاتی محلول باالترین درصد حذف را داشت.
کلید واژه :بنزن ،تولوئن ،هیدروژل ،کیتوسان ،نانولوله.
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مقدمه

پیوندهای متعدد شیمیایی را دارد به عنوان یکی از بهترین

با توجه به مزایا و جایگاهی که صنعت نفت در جهان امروز

جاذبها برای حذف فلزات سنگین ،مواد رادیواکتیو ،رنگ،

پیدا کرده است نباید از صدمات آن به انسان و محیط زیست

ترکیبات آلی ،سموم شیمیایی و  ...شناخته شده است .برای

غافل بود و باید راهحلهای کارآمدی برای کاهش این

کنترل واکنشپذیری پلیمر یا باال بردن سینتیک جذب از

آسیبها پیداکرد .یک گروه خاص از هیدروکربن های نفتی

روشهای اصالح فیزیکی یا شیمیایی برای تغییر در وضعیت

بنزن و تولوئن ( )BTمیباشد که در حین فرآیندهای استخراج

پلیمر استفاده میشود ].[4

تا پاالیش نفت خام بطور قابل چشمگیری بصورت مخلوط با

استفاده از نانولولههای کربنی در ساختار کیتوسان به دلیل

آب ایجاد میشود که به راحتی باعث آلودگی خاک ،آب-

خواص مغناطیسی -مکانیکی منحصربهفرد ،هدایت حرارتی

های سطحی و یا آبهای زیرزمینی میشود .همچنین این

مناسب ،انعطافپذیری زیاد ،چگالی کم ،تخلخل و نیز نسبت

هیدروکربنها در صنایع شیمیایی برای تهیه حاللهای آلی

سطح به حجم زیاد میتواند بهعنوان یک گزینه مؤثر در

بهوفور مورد استفاده قرار میگیرند .شدت اثرات بهداشتی در

تبدیل ساختار میکرو مولکول به نانو مولکول بهکار رود ]-0

مواجهه با این مواد با توجه به میزان جذب و مدت تماس می-

.[6

تواند بهصورت تحریک مخاطی ،سوزش ،سوختگی پوستی،

در این پژوهش در ابتدا نانو هیدروژل  Chit/CNTSتهیه شد

سرگیجه ،تهوع ،تشنج تا مرگ در اثر فلج سیستمی بروز کند

سپس اثر این نانوهیدروژل در رفع آلودگی از آبهای آلوده

] .[0بنابراین حذف این ترکیبات از منابع آبی الزامی است و

به  BTبه صورت کمی بررسی گردید.

حذف این ترکیبات با روشهای تصفیه مختلف از جمله

مواد و روشها

انعقاد و لختهسازی ،الکتروشیمیایی ،تجزیهزیستی ،تجزیه
فتوکاتالیتیکی ،جذب سطحی ،فرآیندهای تبادل یونی،
پرتودهی و روشهای ترکیبی امکانپذیر میباشد .در بین این
روشها فرآیند جذب سطحی به علت مزیتهایی همچون اثر
بخشی و کارآیی باال ،بهرهبرداری و کاربرد آسان ،قابلیت
دسترسی آسان به میزان وسیعی از جاذبها و عدم تولید لجن
مورد توجه است ].[0
پیشرفت در علم و مهندسی در مقیاس نانو براى توسعه
فرآیندهاى قابل قبول حذف آالیندهها از منابع آبى محیط
زیست زمینههای مطالعاتی بسیار گستردهای فراهم میآورد
که با توجه به سهولت و اقتصادی بودن استفاده از آنها در
مقایسه با روشهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی متداول،
توسعه بیشتری یافته است ].[3

کیتوسان یک پلی آمینو ساکارید خطی است که از استیل
زدایی کیتین بهدستآمده و دومین پلیمر زیستی فراوان در
کره زمین است .کیتوسان آبدوست بوده و چون دارای دو
گروه هیدروکسی و آمینی است بنابراین امکان برقراری

در این پژوهش کیتوسان از شرکت آلدریچ با گرانروی
متوسط ،نانولههای کربنی از صنعت نفت تهران با خلوص
بیش از  ،%50دیگر مواد شیمیایی مورد استفاده مانند سدیم
تری پلیفسفات ) ،(STPPسدیم هیدروکسید ،اسید
کلریدریک ،اسید استیک از شرکت  Merckآلمان تهیه
شدند.

 آمادهسازی جاذبدر این مرحله محلول کیتوسان با اسید استیک  %0تهیه شد و
توسط هیدروکسید سدیم و اسید کلریدریک  pHمحلول به
 0/0رسید .نانو لولههای کربنی با درصدهای وزنی متفاوت
(صفر 01،و )01در سه سطح به محلول باالیی اضافه گردیدند.
محلولها با استفاده از همزن مغناطیسی به مدت یک ساعت
همزده شدند .سپس برای توزیع یکنواخت نانولولهها به مدت
 31دقیقه در دمای 41درجه سانتیگراد در حمام التراسونیک
قرار گرفتند .کیتوسان بهصورت پلی کاتیونی توانایی جذب
هر چیزی که دارای بار منفی میباشد مثل پلی ساکاریدها،
اسیدهای چرب ،میکروبها ،پوست ،مو و الیاف را دارد و در
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 pHکمتر از  0/5بهصورت پلی کاتیونی میباشد ،چون گروه

 -تعیین کارایی جذب با انواع جاذبهای هیدروژلی و

آمینی موجود در آن با یون هیدرونیوم حاصل از اسید استیک

بررسی اثر زمان تماس

پلی کاتیون تشکیل میدهد ،به همین علت از اسیدهایی مثل

برای تعیین کارایی جاذب تهیه شده مقادیر معینی از هیدروژل

اسید استیک و اسید سیتریک استفاده میشود .از اسیدهای

ها 011 ،میلیگرم ،به  011میلیلیتر از محلول  011میلیگرم

قوی در این مورد استفاده نمیشود زیرا خود آنها خاصیت

بر لیتر اضافه شد .نمونهگیری از ارلن به فواصل  01دقیقه انجام

اکسیدکنندگی شدید داشته و باعث ایجاد خطا در آزمایش

گرفت و پس از فیلتر نمودن نمونه ،غلظت آالینده با استفاده

میشوند [.]7

از دستگاه اسپکتروفتومتر و منحنی کالیبراسیون تعیین گردید.

محلولهای تهیه شده قطره قطره به  01میلیلیتر محلول آبی
حاوی 0گرم سدیم تری پلی فسفات ) (STPPاضافه گردید.
پنتا سدیم تری فسفات بهعنوان عامل شبکهکننده میباشد.
کیتوسان به شکل پلی کاتیونی بوده و  STPPدارای بار منفی
به آسانی جذب آن شده و با پیوندهای عرضی ایجاد
هیدروژل میکند.

تعیین کارایی جذب با غلظتهای متفاوت جاذب درحذف [BT]= 011mg L-1

برای این منظور محلولهایی حاوی  BTبا غلظت  011میلی-
گرم بر لیتر آماده کرده و مقادیر متفاوت ( 011 ،001و 701
میلیگرم) از هیدروژلها با نانولوله  01درصد تهیه و جذب
آنها در  11دقیقه به فواصل 01دقیقه اندازهگیری شد تا

 -آمادهسازی آالینده آبی BT

جهت آمادهسازی آالینده آبی  ،BTمحلولی با غلظت 311
میلیگرم در لیتر از مخلوط آالیندهها بر روی همزن
مغناطیسی تهیه شد و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر
مقدار جذب محلول صاف شده ،تعیین شد .تغییرات غلظت
 BTدر مدت زمان آزمایش نسبت به پارامترهای مختلف نظیر
مقدار نانوجاذب ،pH ،زمان تماس و نوع جاذب مورد ارزیابی
قرار گرفت .همه آزمایشها در ارلن  001میلیلیتری حاوی
 011میلیلیتر مخلوط آالینده با غلظت  311میلیگرم در لیتر
با مقدار معینی نانوجاذب بر روی همزن مغناطیسی با سرعت

غلظت بهینهای از هیدروژلها بهدست آید.

تعیین کارایی جذب با بررسی غلظتهای متفاوتآالینده
برای این منظور غلظتهای متفاوتی از ،011 ،001 ،011( BT
 001و  311میلیگرم بر لیتر از محلول استوک) آماده نموده
و مقدار  011میلیگرم از هیدروژل با  01درصد از نانولوله را
به  011میلیلیتر از آالیندهها اضافه کرده ،پس از گذشت 11
دقیقه غلظت آالیندهها پس از صاف شدن با استفاده از
اسپکتروفتومتر تعیین گردید.

 011 rmpانجام شد که در فواصل زمانی معین نمونهبرداری

یافتهها و بحث

از محلول انجام میگرفت .برای تعیین درصد غلظت  BTاز

 -اثر  pHاولیه

معادله زیر استفاده شد.

 pHاز فاکتورهای مهمی است که از طریق تاثیر بر ساختار
𝐴0 −A
×011
A0

=

R%

که در این معادله  A0و  Aبه ترتیب جذب اولیه و جذب در
لحظات مختلف است.

آالینده و بار سطحی جاذب در فرایند جذب تاثیر میگذارد.
نتایج حاصل از تعیین نقطه  pHنقطه صفر (00)pHZPCدر
نمودار شکل 0نشان داده شده است .با توجه به این نمودار
مشخص میشود که  pHZPCبرای هیدروژلهای کیتوسانی
point of zero charge
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00

برابر  0/7میباشد یعنی در pHهای باالتر از  0/7بار سطحی

به  % 50/13افزایش مییابد که نشان از عملکرد خوب نانو

هیدروژل ها منفی است که یکی از دالیل کاهش  pHوجود

لولهها در سطح هیدروژل و اصالح سطح هیدروژل دارد.

عوامل کربوکسیلی در ساختار کیتوسان میباشد و در کمتر
100

از این نقاط ،دارای بار سطحی مثبت میباشد که نشان دهنده
حضور آمین در ساختار کیتوسان دارد.

80
60

R%

1.5
1

40
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pHzpc

-0.5
-1

pHf - pHi

0

[CNT]=0

[CNT]=20%

0

100

0

50

-1.5

-2.5

تعادل

نمودار :0نمودار تعیین نقطه  pHنقطه صفر

بنابراین هنگامی که  pHافزایش مییابد بار مواد آلی با گروه-
های کربوکسیلی بیشتر منفی شده و

[CNT]=10%

)Time (min
نمودار  :0نموداراثر انواع نانو جاذبها در حذف  BTو بررسی زمان

-2

pHi

20

نیروی دافعه بین BT

و نانوجاذب افزایش یافته که این موارد به نوبه خود موجب
کاهش مقدار جذب سطحی بر روی نانوهیدروژل میگردد
و زمانی که  pHکاهش مییابد سبب وارفتگی هیدروژل می-
گردد ،لذا با توجه به  pHمحلول استوک و  pHمحلول
هیدروژلها برای این پروژه مقدار  pHبرابر  0/5انتخاب شد.

 تعیین کارایی جذب با بررسی غلظتهای متفاوتنانوهیدروژل با  01درصد نانولوله
نتایج حاصل از بررسی تغییرات غلظتهای مختلف
 Chit/CNTSدر حذف آالینده  BTدر شکل  3نشان داده
شده است ،نتایج نشان میدهد که افزایش غلظت نانو
هیدروژل بر میزان جذب  BTو راندمان جذب تاثیر مثبت
داشته است ،زیرا افزایش دسترسی مولکولهای  BTبه
جایگاههای فعال موجود درسطح هیدروژل دلیل اصلی
افزایش مقادیرغلظت جاذب است [.]8

و بررسی زمان تعادل

80

میزان جذب محلولهای صاف شده در حضور انواع جاذبها

60

R%

-اثر تعیین کارایی جذب با انواع جاذبهای هیدروژلی

100

اندازهگیری گردید تا زمان تماس واکنش بهعنوان یکی از

[Chit/CNT]=250 mg

40

متغیرهای موثر در واکنش جذب با دامنه صفر تا  11دقیقه

[Chit/CNT]=500 mg

20

مورد سنجش قرار گیرد ،که نتایج حاصل در نمودار شکل 0

[Chit/CNT]=750 mg

0

نشان داده شده است .همانطور که از نمودار مشخص است
زمان  41دقیقه میتواند به عنوان زمان بهینه در نظر گرفته شود.
با توجه به شکل  0مشاهده میگردد با اضافه شدن نانولوله به
هیدروژلهای کیتوسانی میزان جذب در  41دقیقه از% 45/11

100

50

0

)Time(min
نمودار  :3نمودار اثر غلظتهای متفاوت نانو هیدروژل در حذف
[BT]=011ppm
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سپاسگذاری

تعیین کارایی جذب با بررسی غلظتهای متفاوت-

نویسندگان این مقاله مراتب سپاس و تشکر خود را از معاونت

آالینده

پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر به جهت

BT

فراهم نمودن امکانات علمی و آزمایشگاهی در راستای

 تاثیر منفی داشته زیرا با، نانولوله%01 بر روی هیدروژل با

.اجرای این پروژه اعالم مینمایند

-افزایش غلظت آالینده و ثابت بودن غلظت نانوجاذب مکان
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. قابلیت جذب کاهش مییابدBT  دقیقه با افزایش غلظت41

 مشاهده میگردد که افزایش غلظت4 باتوجه به نمودار
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 میلیگرم از011  درBT  نموداراثر غلظتهای متفاوت:4نمودار
 نانولول%01 هیدروژل با

نتیجهگیری
در این پژوهش از کیتوسان بهعنوان جاذب طبیعی جهت
 جهت بهبود قابلیت.حذف بنزن و تولوئن استفاده شده است
جذب سطحی هیدروژل کیتوسانی از نانولولههای کربنی تک
011 درBT  شرایط بهینه جذب و حذف.دیواره استفاده شد
 ذاتیpH ، دقیقه41 زمان تماس،میلیگرم نانو بیو جاذب
 بنابراین. بوده است011 mg/l  برابرBT محلول و غلظت اولیه
- پتانسیل خوبی در حذف آالیندهChit/CNTS نانو هیدروژل
.های نفتی از پساب صنایع نفتی و پتروشیمی را دارا میباشد

