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فصلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست

سنتز نانوذرات پلي دوپامين و كاربرد آن در جذب سطحي يونهای
جيوه ( )IIاز محلولهای آبي
علی اشتری
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر ،ایران
پروین غربانی
گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر ،ایران

چکيده
نانوذرات پلیدوپامین با استفاده از محلول قلیایی دوپامین هیدروکلرید در طول مدت  02ساعت سنتز شد .محلول قهوهای تیره حاصل خشک
گردید تا اینکه نانوذرات بسیار سبک پلیدوپامین با میانگین اندازه  44نانومتر تهیه گردید .موروفولوژی و ساختار نانوذرات پلیدوپامین با
استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی  FT-IR ،XRDو  SEMو  TEMمورد بررسی قرار گرفت .از نانوذرات پلی دوپامین به عنوان یک جاذب
برای حذف یونهای جیوه از محلولهای آبی استفاده شد .اثر برخی از عوامل مانند  ،pHقدرت یونی ،دما ،غلظت اولیه نمونههای جذب شونده
ومدت زمان تماس بر میزان جذب ترکیبات جذب شونده توسط نانو ذرات پلیدوپامین مورد بررسی قرار گرفت .فرایند جذب از هر دو مدل
همدماهای جذب فروندولیچ و تمکین پیروی میکند ،اما با توجه به نتایج بهدست آمده از ضرایب خطی ،همدمای فروندلیچ برای توصیف
فرایند جذب بهتر از همدمای تمکین بود .ظرفیت جاذب ( )qmبرای جیوه  1/270میلیگرم به ازای هر گرم از جاذب بهدست آمد .معادالت
سینتیکی نشان داد که جذب از سینتیک شبه درجه دو تبعیت میکند.
كليد واژهها  :نانوذرات پلیدوپامین ،جذب سطحی ،یونهای جیوه.
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مقدمه

خاصیت احیاءکنندگی پلیدوپامین ،باعث شده است که

آب بهعنوان مهمترین ماده طبیعت و حیاتیترین رکن

یونهای فلزی بر روی سطحی که از پلیدوپامین پوشیده

زندگی جوامع انسانی همواره اهمیت بسیار زیادی در

شده است ،احیاء شده و بهصورت یک الیه کامال

سالمت جامعه ایفا نموده است و آلودگی آب همواره یک

یکنواخت ،ته نشین شوند [.]6

تهدید زیست محیطی بوده است .پسابهای صنعتی به دلیل

روش آزمايش

نبود برنامه ریزی جامع و بیتوجهی به مالحظات زیست

محلول دوپامین هیدروکلرید به غلظت  0 mg/mlدر بافر

محیطی یکی از عوامل تهدید کننده منابع آبی کشور به

تریس /اسید کلریدریک به غلظت  12 mMبا 8/5

شمار میروند .جهت جلوگیری از ورود آالیندههای زیست

تهیه شد .رنگ محلول در ابتدا بی رنگ بود که بتدریج با

محیطی به آب و محیط زیست و نزدیک کردن میزان این

گذشت زمان ابتدا در دقایق اولیه قهوهای و سپس تیره رنگ

آالیندهها به استاندار جهانی آب و پساب ،بایستی کارگاهها

شد .بعد از گذشت  02ساعت نانوذرات تیره رنگ پلی

و کارخانههای صنعتی به سیستمهای تصفیه آب و پساب

دوپامین به خوبی قابل رویت بودند .حالل زدایی و خشک

مجهز شوند [ .]1از جمله آالیندههای آب ،میتوان به فلزات

کردن محلول نانوذرات پلی دوپامین به روش استخراج انجام

سنگین از جمله جیوه اشاره کرد.

گرفت .بدین صورت که  52 :سی سی تولوئن داخل محلول

در سالهای اخیر از روشهای جذب سطحی بر روی انواع

تهیه شده ریخته و در حدود  4 grسولفات سدیم به آن

مختلفی از بسترها و مواد جاذب برای حذف آلودهگیهای

اضافه گردید .با محلول  5 NaOHموالر  pHمحلول روی

آب استفاده میشود که بیوپلیمرها نقش مهمی را در این

عدد  10تنظیم گردید .بعد از اینکه محلول  15دقیقه توسط

زمینه دارا میباشند ].[5-0

همزن مغناطیسی هم زده شد ،داخل قیف دکانتور ریخته شد

دوپامین در محلولهای قلیایی اکسید شده و محصول

و بعد از  02دقیقه فاز آبی در پایین و الیه نانوذرات پلی

اکسایش آن بیوپلیمری به نام پلیدوپامین میباشد که به

دوپامین در وسط و تولوئن در باال مشخص بودند .توسط

عنوان یک پلیمر احیا کننده خواص بسیار جالبی از خود

شیر تخلیه قیف دکانتور فاز آبی آن تخلیه گردید و سپس

نشان میدهد .مطالعات اخیر نشان داده است که این پلیمر

نانوذرات پلی دوپامین به داخل یک ظرف شیشه ای مسطح

بسیار پایدار بوده و توانایی احیاء و جذب بسیاری از

منتقل گردید .سپس نانوذرات پلی دوپامین به مدت 04

مولکولهای آلی و غیر آلی و در برخی مواقع یونهای

ساعت در دمای محیط خشک گردیدند .نانوذرات پلی

محلول در آب را دارا میباشد .به طوری که با پلیمریزاسیون

دوپامین را داخل هاون کوبیده و بهصورت پودر در آورده

دوپامین ،در سطح بسیاری از مواد نظیر فلزات بی

شد.

اثر(پاالدیم ،پالتین ،نقره و استاتین)  ،فلزات دیگر نظیر مس،

بدین ترتیب نمونهها برای انجام آزمایشات میکروسکوپ

اکسید فلزات (اکسید آلومینیوم ،اکسید سیلیسیم ،کریستال-

الکترونی روبشی ،پراش اشعه ایکس و طیف سنجی انتقال

های اکسید سیلیسیم (کوارتز) و اکسید تیتانیم) ،سرامیکها

فوریه مادون قرمز ( )FT-IRآماده شدند .اثر برخی از عوامل

(شیشه و هیدروکسی آپاتیت) ،پلیاورتانها (کربوتان و

مانند  ،pHقدرت یونی ،دما ،غلظت اولیه نمونههای جذب

تکوفلکس) ،پلیمرهای سنتزی (پلیکربنات ،پلیاستایرن و

شونده ومدت زمان تماس بر میزان جذب ترکیبات جذب

پلیدیمتیل سیلوکسان) و حتی سایر پلیمرهای متداول،

شونده توسط نانوذرات پلیدوپامین مورد بررسی قرار

روکشهای بسیار نازکی از پلیدوپامین تهیه میشود که

گرفت.

کاربردهای زیادی از آنها گزارش شده است .پلیدوپامین
تشکیل شده میتواند با گروههای آمین و تیول از طریق
واکنشهای شیفت-باز یا افزایش مایکل ترکیب شود.

=pH
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بررسي طيف  FT-IRنانوذرات پلي دوپامين تهيه

آناليز ميکروسکوپي الکتروني روبشي ) (SEMو عبوری

شده

) (TEMنانوذرات پلي دوپامين

شکل ( )1طیف  FT-IRنانوذرات پلیدوپامین را نشان می-

جهت پی بردن به توزیع اندازه ،مورفولوژی و شکل

دهند.

نانوذرات پلیدوپامین تهیه شده ،از آنالیز میکروسکوپی
الکترونی روبشی و میکروسکوپی الکترونی عبوری استفاده
شده است .نمونه نانوذرات تهیه شده پس از حالل زدایی و
خشک شدن ،تحت آنالیز  SEMو  TEMقرار گرفت .شکل
( )1تصاویر میکروسکوپی ثبت شده از نانوذرات
پلیدوپامین تهیه شده ،توسط دستگاه  SEMو شکل ()4
تصاویر  TEMآن را نشان میدهند.

شکل  :1طیف  FT-IRپلی دوپامین
در طیف  FT-IRپلیدوپامین ارتعاشات کششی مربوط به N-

 Hدر  1414 cm-1مشاهده میشود ،البته ارتعاشات کششی
مربوط به گروههای  O-Hبه صورت پهن در ناحیه

cm-1

 1022-1422مشاهده میشود .عالوه بر این در منطقه باالی
 1222cm-1ارتعاشات کششی  C-H cm-1آروماتیک و در
 0305 cm-1ارتعاشات کششی  C-Hآلیفاتیک مشاهده
میشود .همچنین پیک مشاهده شده در  1615 cm-1و 1555

شکل :1تصویر  SEMنانوذرات پلیدوپامین با بزرگنمایی 122

را نیز میتوان به وجود بخش ایندولی در ساختار این پلیمر
نسبت داد .پیک مشاهده شده در  1107 cm-1مربوط به
ارتعاشات کششی  C-Oو  C-Nمیباشد.
وجود این پیکهای ارتعاشی در طیف  FT-IRپلیدوپامین و
مطالعه منابع درباره ساختار پلیدوپامین ]7و  [8مشخص
میکند که ساختار نانوذرات سنتزی با شکل ( )0مطابقت
بیشتری دارد.

شکل  :4تصویر  TEMنانوذرات پلیدوپامین

با توجه به تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی و عبوری
گرفته شده از نانوذرات تهیه شده ،مشخص است که
نانوذرات تهیه شده دارای موروفولوژی تقریبا یکسان کروی
میباشند .اندازه ذرات بین  40تا  45نانومتر میباشد.
آناليز پراش اشعه  Xنانوذرات پلي دوپامين تهيه شده
شکل :0ساختار پیشنهادی نانوذرات پلیدوپامین

اندازه متوسط دانهها با استفاده از فرمول شرر ،بر مبنای
رابطهی زیر تعیین گردید:
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100

رابطه ()1

80

که در آن D ،قطر متوسط دانهها (برحسب نانومتر)،
عرض پیک در نصف ارتفاع (بر حسب رادیان)  λ ،طول

40

موج اشعه مورد استفاده (بر حسب نانومتر) و  θزاویه تفرق

20

% Removal

60

0

بلندترین پیک (بر حسب رادیان) میباشد .این رابطه زمانی

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

o

مورد استفاده است که اندازه دانههای کریستالی کمتر از A

0

)Time (min

 1222باشد.

شکل  :6نمودار اثر زمان بر میزان جذب یونهای جیوه

زاویه تفرق بلندترین پیک برحسب رادیان در طیف

 ، pH=1/8مقدار جاذب ،2/20 gr/052mL :غلظت محلول جیوهmg/L :

پلیدوپامین عدد  16انتخاب شد و قطر متوسط دانهها با

 52و زمان تماس  122دقیقه

با توجه به شکل ( )6مقدار جذب یونهای جیوه بر روی

d=2.80721

استفاده از رابطه شرر  52nmمحاسبه شد.

جاذب تا دقیقه  ،02رفته رفته افزایش یافته و بعد از زمان 02
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جذب بوده و روی هر مکان جذب ،فقط یک مولکول
جذبشونده ،جذب شده و یک تک الیهای نامتحرک را
بهوجود میآورد .بنابراین پس از جذب یک الیه از جذب-
شونده روی جاذب ،دیگر جذبی صورت نخواهد گرفت و
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)1

فرایند به حالت پایداری خواهد رسید.
 -2اثر مقدار جاذب بر روی درصد حذف يونهای

شکل  :5طیف  XRDپلی دوپامین

جيوه

نتایج بهدست آمده از مشاهده دانهها در زیر میکروسکوپ

تاثیر مقدار جاذب بر روی درصد حذف در نمودار زیر نشان

الکترونی روبشی با نتایج محاسبه اندازه دانهها بهوسیله رابطه

داده شده است.

اثر عوامل مختلف بر ميزان جذب يون جيوه بر روی

80

نانوذرات پليدوپامين

60

 -3اثر زمان تماس مواد جذب شونده و جاذب در

40

فرايند جذب

20

توزیع ماده جذب شونده مابین جاذب و محلول متاثر از زمان
تماس است .تاثیر زمان بر میزان جذب در دمای اتاق بررسی

0
0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

)Dosage (g/250 mL

شد .این بررسی زمان رسیدن به تعادل بین جاذب و ماده

شکل :7تاثیر مقدار جاذب ) (g/250 mLبر میزان درصد حذف ،Hg2+

جذب شونده را به ما میدهد .درصد حذف در فاصلههای

غلظت محلول جیوه  52میلی گرم در لیتر و زمان تماس  02دقیقه

زمانی معین با استفاده از رابطه ( )0محاسبه شده و نمودار زیر
روند تغییرات درصد حذف با گذشت زمان را نشان میدهد.
رابطه ()0

تاثیر مقدار جاذب در درصد حذف یونهای  Hg2+در شکل
( )7نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود با
افزایش میزان جاذب تا  ،2/21g/052mLدرصد حذف
افزایش مییابد که بهدلیل افزایش تعداد جایگاههای فعال در

%Removal

شرر تقریبا همخوانی داشته و با هم مطابقت میکنند.

100

روی سطح نانوذرات پلیدوپامین میباشد .اما با افزایش

100

بعدی میزان جاذب ،درصد حذف کاهش مییابد که شاید

80

به دلیل کلوخه شدن نانوذرات پلیدوپامین و کاهش کارایی

60

نانوذرات باشد.

40

 -1اثر pH

20

برای بررسی تاثیر  pHبر میزان حذف یونهای جیوه توسط

0
50

جاذب ،میزان حذف یونهای جیوه در  pHهای  7 ،1و 12
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج به صورت نمودار تغییرات
درصد حذف در مقابل تغییرات  pHرسم شد.

30

)Conc. (mg/L

شکل :3تاثیر غلظت اولیه یونهای جیوه بر روی درصد حذف ،Hg2+

100

محلول و زمان تماس  02دقیقه

80

همانطور که مشاهده میشود با افزایش غلظت اولیه
% Removal

40
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شرایط آزمایشی  ، pH =1/8 :میزان جاذب  2/20گرم بر  052میلی لیتر

60
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% Removal
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15

3

pH

شکل :8اثر تغییرات  pHبر میزان درصد حذف یونهای جیوه ،مقدار
جاذب  ، 2/20 g/052mLغلظت محلول جیوه  52میلی گرم در لیتر و
زمان تماس  02دقیقه

نتایج بهدست آمده از بررسی شکل ( )8نشان میدهد که
بیشترین میزان حذف یونهای جیوه توسط نانوذرات

یونهای جیوه ،میزان حذف افزایش مییابد .در واقع با
2+

افزایش غلظت اولیه ،تعداد یونهای  Hgدر محلول زیاد
شده و در نتیجه رقابت برای دسترسی به جایگاههای فعال
موجود بر روی نانوذرات پلیدوپامین افزایش مییابد و همه
جایگاهها در معرض برخورد با یونهای  Hg2+قرار می-
گیرند.
 -5اثر دما
تاثیر دماهای مختلف بر میزان حذف یونهای  Hg2+مورد
بررسی قرار گرفته و نمودار تغییرات درصد حذف نسبت به
دما برای ماده جذب شونده رسم گردید.

 pHمیزان حذف افزایش مییابد که میتواند به دلیل کاهش

80
% Remowel

پلیدوپامین در  pHهای باالتر اتفاق میافتد .یعنی با افزایش

100

رقابت بین یونهای  H+و یونهای  Hg2+برای جذب روی

60

pH

40

سطح جاذب در  pHهای باالتر باشد ،زیرا با افزایش

20

یونهای  H+کاهش مییابد.
 -4اثر غلظت اوليه يونهای Hg2+

میزان جذب ماده جذب شونده توسط جاذب بیوپلیمری با
تغییر غلظت اولیه و ثابت نگه داشتن بقیه پارامترها بررسی
گردید (شکل.)3

0
55

35
45
)Temperature (oC

25

شکل :12تاثیر دما در فرایند جذب یونهای جیوه توسط نانوذرات پلی-
دوپامین
شرایط آزمایشی  ، pH=1/ 8:میزان جاذب  ، 2/20 g/052mLغلظت
محلول جیوه  52میلیگرم در لیتر و زمان تماس  02دقیقه

مطابق شکل ( )12ابتدا با افزایش دما تا  15oCدرصد حذف
افزایش مییابد که دلیل آن افزایش انرژی جنبشی یونهای
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 Hg2+و در نتیجه افزایش تعداد برخوردهای یونهای

Hg2+

رابطه ()1

به سطح نانوذرات پلیدوپامین میباشد .از طرف دیگر با

که در آن  qeو  qtمقدار جذب شونده برحسب میلیگرم در

افزایش دما تا  55oCدرصد حذف کاهش مییابد که به این

حال تعادل و در زمان  tدقیقه است و ) k1(min-1ثابت

دلیل میباشد که مکانهای مناسب جذب در دماهای پایین

سرعت فرایند جذب شبه درجه اول میباشد.

فعال بوده و با افزایش دما از فعالیت آنها کاسته میشود.

با رسم ) Ln(qe-qtبر حسب  tمی توان ثابت سرعت  k1را از

 -6اثر قدرت يوني محلول

روی شیب خط حاصله بهدست آورد.

برای بررسی تاثیر قدرت یونی در میزان جذب یونهای

7

جیوه ،از نمک سدیم کلرید در محدوده غلظتهای 122

6
5

تغییرات درصد حذف در مقابل تغییرات غلظت سدیم

y = -0.0573x + 6.2787
R² = 0.5225

کلرید ) (mMدر شکل ( )11نمایش داده شده است.

3
2
1

100

0

80

40
20
0
500

400

300

200

100

)Conc. of NaCl (mM

شکل :11اثر تغییرات غلظت سدیم کلرید بر میزان حذف یونهای جیوه
شرایط آزمایشی  ، pH=1/8 :میزان جاذب  ، 2/20 g/052mLغلظت
محلول جیوه  52میلیگرم در لیتر و زمان تماس  02دقیقه

60
% Removal

60

)Ln (qe-qt

الی  522میلیموالر استفاده شد .نتایج به صورت نمودار

4

50

40

30

20

10

0

)t (min

شکل  :10نمودار سرعت شبه درجه اول جذب یونهای جیوه برروی
نانوذرات پلیدوپامین

معادله سرعت شبه درجه دوم نیز توسط رابطه زیر بیان
میشود:
رابطه ()4
که در آن  k2ثابت سرعت فرایند جذب شبه درجه دوم می-
باشد .در این مورد هم ثابت سرعت از روی شیب خط

در این مورد همانطور که در نمودار مشخص است ،غلظت

حاصل از رسم  t/qtدر برابر  tبهدست میآید.

سدیمکلرید تاثیر اندکی در میزان جذب یونهای جیوه

0.12

دارد .فقط تا حدودی غلظت  422میلیموالر سدیمکلرید در

0.1

y = 0.0015x + 0.009
R² = 0.9504

0.08

میتوان گفت افزودن سدیم کلرید بر روی محلول یونهای

0.04

جیوه اثری در نیروی جذب آن بر روی نانوذرات

0.02

پلیدوپامین ندارد.

0
60

50

40

30

20

10

0

)t (min

مطالعه سينتيك جذب

جهت انجام مطالعات تکمیلی و به منظور تعیین مدل

شکل  :11نمودار سرعت شبه درجه دوم جذب یونهای جیوه برروی

سینتیکی توصیف کننده این فرایند و بهدست آوردن

نانوذرات پلیدوپامین

ثابتهای سرعت مربوطه ،دادههای بهدست آمده از این

با توجه به ضرایب همبستگی ،نتایج بهدست آمده از

بخش در معادالت شبه درجه اول و شبه درجه دوم فیت

مطالعات سینتیکی حاکی از تبعیت فرایند جذب یونهای

گردید .معادله سرعت شبه درجه اول به صورت زیر می

جیوه توسط نانوذرات پلیدوپامین از معادله شبه درجه دوم

باشد:

می باشد.

t/qt

میزان جذب تاثیر داشته که آن هم چشمگیر نیست .در واقع

0.06
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سنتز نانوذرات پلی دوپامین و کاربرد آن در جذب سطحی ...
لذا ثابت سرعت معادله شبه درجه دوم و مقدار  qeآن از

Frundlich

روی نمودار محاسبه شده و در جدول ( )1نشان داده شده

2.3

2.2

است.

1222

2/352

2/1112

-1

مرتبه واکنش
شبه درجه دوم

ايزوترمهای جذب سطحي يونهای جيوه بر روی

Lnqe

)qe (mg

R2

2.1

y = 8.626x - 20.393
R² = 0.9558

جدول  -1ثابت سرعت شبه درجه دوم و ضرایب همبستگی
)k2(Lmol-1min-1

2

1.9

0
-0.5 1.8
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
-4.5
-5

LnCe

نانوذرات پليدوپامين

شکل  :15ایزوترم جذب فروندلیچ در فرایند جذب یونهای  Hg2+بر

سه ایزوترم جذب النگمویر ،فروندلیچ و تمکین برای فرایند

روی نانوذرات پلیدوپامین

جذب یونهای جیوه بر روی نانوذرات پلیدوپامین مورد

 -1ايزوترم جذب تمکين

مطالعه قرار گرفته است.
 -3ايزوترم جذب سطحي النگموير

ایزوترم جذب تمکین یا معادله تمکین یکی دیگر از

مطابق رابطه ( ،)5نمودار  1/qeبرحسب  1/Ceرسم شده و

ایزوترمهای جذب است .در این ایزوترم مقدار ماده جذب

نتایج در شکل ( )14نشان داده شده است.

شده با لگاریتم فشار جذب شونده متناسب است .شکل ()16
ایزوترم جذب تمکین بر حسب رابطه ( )7را نشان میدهد.

رابطه ()5

رابطه ()7

Langmuier

y = -6.166x + 0.9339
R² = 0.6565

0.14

y = -188.75x + 416.57
R² = 0.8461

1/qe

0.16

0.12

0.1

Temkin

2.3

2.2

1/Ce
2+

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2.1
LnCe

1.9

2

1.8

شکل  :14ایزوترم جذب النگمویر در فرایند جذب یونهای  Hgبر

شکل  :16ایزوترم جذب تمکین در فرایند جذب یونهای  Hg2+بر روی

روی نانوذرات پلیدوپامین

نانوذرات پلیدوپامین

با استفاده از رابطه ( )5و نمودار ( ،)14مقادیر  qm=1/270و

مطابق شکلهای ( )15( ،)14و ( )16چون مقدار  R2در

 Kb= -2/151بهدست آمد.

ایزوترم فروندلیچ به یک نزدیکتر است ،بنابراین فرایند

 -2ايزوترم جذب فروندليچ

جذب یونهای جیوه بر روی نانوذرات پلیدوپامین از

از این ایزوترم بیشتر برای مطالعه جذب اجزای حل شده در

ایزوترم فروندلیچ تبعیت میکند که در این ایزوترم فرض بر

یک محلول استفاده میشود و بر پایه جذب سطحی بر روی

این است که جذب چند الیه اتفاق میافتد.

سطح یکنواخت میباشد .نمودار بر اساس رابطه ( )6رسم

نتيجه گيری

شده است.

در این پژوهش نانوذرات پلیدوپامین با استفاده از یک

رابطه ()6

روش ساده شیمیایی سنتز شدند .ماهیت نانو ذره بودن و
ساختار

بیوپلیمر

پلیدوپامین

توسط

روشهای

اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی تایید شد .نتایج حاصل از

qe

0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
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طیف سنجی مادون قرمز نشان داد که طی اکسیداسیون

منابع

دوپامین ،مونومرهای دوپامین کینون تولید میشوند .این
مونومرهای تولید شده طی واکنش شیف -باز ساختار

 -1موتمنی طباطبایی ،ص ،.مژده وری ،ح ،.تاج خلیلی ،الف ،.شیمی

بیوپلیمری پلیدوپامین را از طریق اتصال گروههای کتونی به

آب و تصفیه آبهای صنعتی .اهر :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی ،چاپ

گروههای آمینی شکل میدهند .تصاویر میکروسکوپ
الکترونی بیانگر تولید نانوذرات کروی شکل با توزیع اندازه
مناسب و اندازه متوسط  44نانومتر میباشند .نتایج حاصل از
پراش اشعه  Xنیز این نتایج را تایید کردند.
در این مطالعه همچنین فرایند جذب یونهای جیوه توسط
نانوذرات پلیدوپامین مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج حاصل
از بررسی عوامل مختلف بر میزان جذب یا حذف ماده
جذب شونده و مطالعات اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی
نشان دادند که:
 -1مدت زمان تعادلی جذب یونهای جیوه بر روی
نانوذرات پلیدوپامین  02دقیقه بود.
 -0نتایج نشان داد با افزایش  pHو غلظت اولیه یونهای
جیوه میزان درصد حذف بر روی نانو ذرات پلیدوپامین
افزایش مییابد.
 -1اثر دوز جاذب نشان داد که افزایش آن در مقادیر
پایینتر باعث افزایش و سپس کاهش درصد حذف میشود.
 -4مطابق نتایج افزایش دما اثر منفی روی درصد حذف
یونهای جیوه داشته و افزایش سدیم کلرید نیز تاثیری روی
میزان و درصد حذف یونهای جیوه نداشت.
 -5مطابق نتایج جذب یونهای جیوه بر روی سطح نانوذرات
پلیدوپامین از سینتیک شبه مرتبه دوم و از ایزوترم جذب
سطحی فروندلیچ تبعیت میکند.
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