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چکیده
بدون شک سیلیکا را میتوان به عنوان یکی از نانوذرات مهم و پرکاربرد در پاالیش محیطزیست در نظر گرفت که تاکنون بیشترین تحقیق و
بررسی در مورد آن انجام گرفته است .در حال حاضر طیف گستردهای از محصوالت بر پایه نانوذرات سیلیکا برای کاربردهای مختلفی از جمله
الکترونیک ،پزشکی و داروسازی و غیره تولید میشوند .اما پاکسازی و پاالیش محیطهای آلوده ،آرمانگرایانه ترین نوع استفاده از نانو سیلیکاها
میباشد و اخیرا ،کاربرد آنها در تصفیه آب و فاضالب مورد توجه زیاد پژوهشگران قرار گرفته و این کاربرد روز به روز در حال توسعه و
گسترش میباشد .به دلیل مساحت سطحی بسیار زیاد ،نانوذرات سیلیکا از ظرفیت جذب و واکنشپذیری ویژه باالیی برخوردار است .مطالعات
اخیر نشان داده است که نانوذرات سیلیکای آبدوست و آبگریز برای حذف آالیندههایی همچون رنگزاها ،انواع فلزات و سموم دفع آفت از
آب و فاضالب بسیار کارآمد است .مزیت جالب دیگر نانوذرات سیلیکا به عنوان جاذب این است که غیرسمیاند و به محیطزیست آسیبی
نمیزنند .عالوه براین فناوریهای برپایه نانوسیلیکا از نظر اقتصادی نیز به دلیل قیمت نسبتا پایین فرآورش مواد خام بسیار جذاب و قابل توجه
است .در این مقاله پیشرفتهای اخیر در زمینه پاکسازی و پاالیش محیط زیست از طریق حذف آالیندهها از محیط زیست توسط نانوذرات
سیلیکا به همراه روشهای سنتز این نانوذرات مهم و پرکاردبرد بررسی شده است.
کلید واژه :نانوذرات ،سیلیکا ،محیط زیست ،پاکسازی و تصفیه.
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مقدمه

پاکسازی و پاالیش محیط زیست براساس روشهای جذبی

پاکسازی و پاالیش محیط زیست با حذف آالیندهها از محیط

یا واکنشی هم در در محل و هم خارج از محل قابل استفاده

زیست برای حفظ و بازیابی کیفیت خاک ،آب و هوا و به

است ].[2

طور کلی با حفاظت از سالمتی انسان سر و کار دارد.

هر دو روش پاکسازی با نانوذرات امکانپذیر است و در واقع

پاکسازی و پاالیش براساس فناوریهای زیادی انجام میشود

میتوان گفت که نانوذرات کوچک از قابلیت و توانایی

که آنها را میتوان به دو دسته اصلی تقسیم کرد :خارج از

باالیی برای حل چنین مشکل بزرگی برخوردار است ].[8

محل ،1که در آن محیطهای آلوده حفاری شده یا به سطح

برخی از کاربردهای زیست محیطی نانوذرات شامل استفاده

پمپ و تصفیه میشوند و در محل ،2که آالیندهها بدون

از آهن صفر ظرفیتی نانومقیاس برای پاکسازی خاک و تصفیه

برداشتن محیط حذف میشوند.

آب براساس واکنشهای اکسایش -کاهش ،جذب فلزات

پاکسازی و پاالیش با نانومواد مهندسی شده به ویژه با نانو-

سنگین و ترکیبات آلی از فاضالب از طریق نانوذرات و

ذرات یک روش هوشمند و ارزان برای پاکسازی هوا و

تخریب آالیندههای آلی خاک و آبهای زیرزمینی با

خاک و تصفیه آبهای آلوده است که البته یک چالش

استفاده از خواص فوتوکاتایستی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم

بزرگ محسوب میشود .فناوری نانو با موادی که حداقل

میباشد.

یک بعد آن کمتر از  811نانومتر است ،سر و کار دارد.

در واقع نانوذرات به راحتی میتوانند آالیندهها را به خود

ابعاد بسیار کم نانومواد به آنها خواص فیزیکی و شیمیایی

جذب کنند و سپس خود آنها از خاک و فاضالب حذف

جدید میبخشد که متفاوت با خواص توده آن میباشد .به

میشوند ].[8

عنوان مثال :توده فلز طال به رنگ زرد است در حالی که

ما در این مقاله به کاربردهای زیست محیطی نانوذرات سیلیکا

محلولهای نانوذرات طال نور قرمز را منعکس میکند.

پرداخته ایم و در مقاالت بعدی به نانوذرات آهن و دی اکسید

اندازه کوچک نانوذرات و نسبت سطح به حجم باالی آنها

تیتانیوم خواهیم پرداخت.

باعث میشود که نانوذرات نسبت به توده همان ماده در
پدیدههای سطحی (به عنوان مثال جذب ،سرعت واکنش و
غیره) فعالیتهای بیشتری از خود نشان بدهند.
در نتیجه امروزه فناوری نانو با سرعت زیادی در زمینههای
مختلف زندگی روزمزه در حال توسعه و گسترش است که
به عنوان مثال در پرکنندهها ،لوازم آرایشی ،کاتالیزورها،
داروها ،روان کنندهها ،دستگاههای الکترونیکی ،مواد
پیشرفته ،زیست پزشکی و ابزارهای تصویربرداری مورد
استفاده قرار میگیرد ].[8
ex situ
in situ

مروری بر نانوذرات سیلیکا
بدون شک سیلیکا را میتوان به عنوان یکی از نانوذرات مهم
و پرکاربرد در پاالیش محیط زیست در نظر گرفت که تا-
کنون بیشترین تحقیق و بررسی در مورد آن انجام گرفته
است.
به طورکلی نانوذرات سیلیکا دارای اشکال نامنظم بوده و می-
توانند به صورتهای به هم چسبیده ،8تجمع یافته 8یا کلوخه
شده 5وجود داشته باشد ] .[5سیلیکاهایی مانند ماسههای

1

3

2

4

fused
Aggregated
5
agglomerated
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کوارتز ،سنگها و خاکهای رس که در طبیعت وجود دارند

عالوه بر این ،این گروهها اجازه اصالح شیمیایی در سطح

بهعنوان مواد اولیه در فناوری نانو استفاده میشوند .جهت

ذرات هم میدهند تا در صورت نیاز سطح آنها آبگریز یا

تولید محصوالت صنعتی مانند سلیکا سل( 6سیلیکای-

چربی دوست شود [.]83

کلوئیدی ،)7سیلیکاژل ،4فیومسیلیکا (سیلیکای پیروژنیک)

9

خوشهها یا کالسترهای 82نانوسیلیکا  - (SiO2)n -برای

>n

و سیلیکای رسوبی ،81مواد خام اولیه به طور شیمیایی و

 12به شکل شبه زنجیری هستند که برخی از اتمهای  Siبه

از منابع سیلیکاتی همچون سیلیکات سدیم ،تتراکلرید

طورکامل و چهارگانه با اتمهای دیگر هماهگ نیستند [.]5

سیلیکون و آلکوکسی سیالن تحت فرآیند قرار میگیرند.

نانو سیلیکای آب دوست از چهار ضلعی های  SiO4/2ساخته
پیوندهای –Si

در حال حاضر طیف گستردهای از این محصوالت برای

شدهاند که از طریق پلهای سیلیکونی یعنی

کاربردهای مختلفی از جمله ارتباطات و مخابرات نوری،

 O–Siبه هم متصل شدهاند و حاوی حدود  2گروه سیالنول

فناوری الیه نازک ،میکرو الکترونیک و غیره تولید می-

) (≡Si–OHدر هر نانومتر مربع میباشند [.]21

شوند ] .[6-3از نانوذرات سیلیکا در داروسازی به عنوان

گروههای سیالنول بهعنوان مراکز فعل عمل میکنند و با

عامل تقویتکننده] [81و انتروجاذبها [88] 88و در پزشکی

مواد قطبی پیوندهای هیدروژنی تشکیل میدهند .اگر به

به عنوان حامل رهایش دارو ] [82-88استفاده میشود.

گروههای  Si–OHاجازه واکنش با ارگانوسیلیکونها داده

سیلیکای پوشش داده شده با طال در درمانهای برخی

شود ،میتواند در سطح نانوذرات خواص آبگریزی ایجاد

سرطانهای خوشخیم و بدخیم مورد استفاده قرار میگیرد

شود.

[ .]88-86پاکسازی و پاالیش محیطهای آلوده،

بهعنوان مثال شرکت واکر آلمان نانوسیلیکایی با سطح

آرمانگرایانهترین نوع استفاده از نانو سیلیکاها میباشد و

آبگریز تولید میکند که در هر نانومتر مربع آن نیم تا یک

اخیرا ،کاربرد آنها در تصفیه فاضالب مورد توجه زیاد

گروه  Si–OHوجود دارد.

پژوهشگران قرار گرفته و این کاربرد روز به روز در حال

افزودن شیمیایی عوامل آبگریز به سطوح سیلیکا از طریق

توسعه و گسترش میباشد.

پیوندهای مقاوم در برابر هیدرولیز  Si–O–Siانجام پذیر است.

به دلیل مساحت سطحی بسیار زیاد ،نانوذرات سیلیکا از

غالبا اصالحهای سطحی مربوط به خواص آبگریزی با

ظرفیت جذب و واکنشپذیری ویژه باالیی برخوردار است

استفاده از اصالح کنندههایی مانند ارگانو کلرو سیالنها ،پلی

[ .]86-84نانوذرات سیلیکا به دلیل وجود گروههای سیالنول

دی متیلسیلوکسانها ،هگزا متیل دیسیالزان و آلکیل سیالن

که اسید ضعیف میباشند ،دارای سطح آب دوست و در

با زنجیرهای طوالنی مانند اکتیل سیالنها بدست میآیند

نتیجه بسیار واکنشپذیر هستند.

6

silica sol
colloidal silica
8
silica gel
9
)fumed silica (pyrogenic silica
10
precipitated silica
11
Enterosorbent
7

[.]28-28

clusters

12
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مطالعات اخیر نشان داده است که نانوذرات سیلیکای آب-

در فرآیند خنک سازی ذرات تجمع یافته و به صورت

دوست و آبگریز برای حذف آالیندههایی همچون رنگ،

مکانیکی به هم گره خورده و کلوخههایی با اندازههایی در

انواع فلزات و سموم دفع آفت از آب و فاضالب بسیار

حدود  8-251میکرومتر را تشکیل میدهند که به ساختارهای

کارآمد است .مزیت جالب دیگر نانوذرات سیلیکا به عنوان

سوم معروف هستند.

جاذب این است که غیر سمیاند و به محیط زیست آسیب

این کلوخهها که در واقع حاوی ذرات اولیه هستند با هم
14

نمیزنند.

ترکیب شده و به هم میچسبند تا یک ساختار سینتر شده

عالوه براین فناوریهای برپایه نانوسیلیکا از نظر اقتصادی نیز

رو در روی هم ایجاد شوند و به دلیل باز بودن ساختار ،این

به دلیل قیمت نسبتا پایین فرآورش مواد خام بسیار جذاب و

کلوخهها مزو متخلخل هستند و بخاطر اندازه کوچک ذرات

قابل توجه است.

اولیه ،سطح ویژه بسیار باالیی دارند.

روشهای تهیه و سنتز نانوذرات سیلیکا

حذف رنگها 15توسط نانوذرات سیلیکا

در میان تمام روشهای موجود اصلیترین و مهمترین روش

مواد رنگزا اولین آالیندههایی هستند که در پسابها شناسایی

برای تولید نانوذرات فرآیندهای سل -ژل 13و شعله میباشد

شدهاند].[ 81

[ .]84- 25-27در یک فرآیند سل -ژل به کالسترهای

وجود مقادیر بسیار کمی از رنگها در آب که گاهی اوقات

سیلیکا اجازه داده میشود تا به ذرات کلوئیدی متراکم تبدیل

برای برخی رنگها کمتر از یک قسمت در میلیون است

شوند و این ذرات کلوخهها را تشکیل دهند.

کامال قابل مشاهده و نامطلوب است [ .]88-82آلودگی از

تکنیک سل -ژل محصوالتی با خلوص باال تولید میکند و

طریق رنگ در فاضالبهای بسیاری از صنایع از جمله مواد

همچنین کنترل در ترکیب و ساختار را در سطح مولکولی

رنگزا ،صنایع نساجی ،کاغذ سازی ،صنعت چاپ ،صنعت

فراهم میکند [ . ]24-26-23نانوذرات پیروژنیک یا فیوم

چرمسازی و دباغی ،تولید مواد آرایشی ،صنایع پالستیک،

سیلیکا از فاز گازی و در دمای باال تشکیل میشود.

صنایع داروسازی ،پتروشیمیها و غیره وجود دارد ].[88

معموال نانوذرات با درجه پراکندگی باال را میتوان از

در حال حاضر سالیانه مقادیر زیادی رنگ تولید و به طور

تتراکلرید سیلیکون فرار توسط هیدرولیز شعلهای تهیه کرد.

مستقیم در پسابهای آبی صنعتی تخلیه میشوند ].[88

به این صورت که این ماده به طور مداوم بخار و با هوای

رهاسازی برخی از رنگها در جریانهای آب بدلیل انحالل

خشک و هیدروژن مخلوط شده و به مشعل تغذیه و در نهایت

و حاللیت خوب آنها اثرات بسیار نامطلوبی برای محیط

هیدرولیز میشود.

زیست دارد.

ذرات اولیه  SiO2دارای قطر  5-51نانومتر و سطوح غیر

بسیاری از رنگها به ویژه آنهایی که زیست تخریبپذیر

متخلخل دارند .در شعله اکسی هیدروژن ،ذرات اولیه به طور

نیستند ،سمیاند و باعث بروز مشکالت سالمتی از جمله

دائمی با هم ترکیب میشوند و واحدهای بزرگتری به اندازه

تحریک و حساسیت پوستی ،سرطان و جهش ژنتیکی در

 811-8111نانومتری با ساختار مسطح زاویه ای یا زاویهدار

انسان میشوند .عالوه براین ،رنگهای مختلف به عنوان یک

تشکیل میدهند.

خطرجدی برای موجودات زنده آبزی مطرح هستند [-86
.]85

sol–gel

13

sintered structure

14

15 Dyes
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18

زیرا باعث جذب و انعکاس نور خورشید در محیط آب و در

شده مونوکلرو تریازینیل بتا سیکلودگسترین ()HMS-CD

نتیجه مانع فرآیند فتوسنتز گیاهان آبزی میشوند.

را برای جذب نوعی رنگ قرمز ( )Remazol Red 3BSبا

در دهههای گذشته ،چندین روش رنگ زدایی فیزیکی،

هم مقایسه کردند .این رنگ قرمز اغلب در صنایع نساجی

شیمیایی و بیولوژیکی برای تصفیه فاضالب توسعه یافته ][87

مورد استفاده قرار میگیرد.

که معمولترین و پرکاربردترین آنها فرآیند جذب است و

ذرات ( HMS-CDاندازه  81تا  811میکرون) نسبت به ذرات

بهترین نتیجه را با انواع مختلف رنگهای غیرقابل تجزیه ارائه

( HMS-NHاندازه یک دهم تا یک صدم میکرون) به طور

میدهد.

قابل توجهی ظرفیت جذب باالتری از خود نشان داده است.

به ویژه حذف رنگهایی را که در برابر هضم هوازی و یا

در حالی که سیلیکای اصالح نشده کارایی ناچیزی داشته

عوامل اکسید کننده یا در برابر نور و گرما پایدار و بسیار

است ].[51

مقاوماند ،امکانپذیر میسازد [.]82-88-84-83

تاثیر چندین پارامتر از جمله  ، pHغلظت رنگ و زمان تماس

اگر یک سیستم جذب به درستی طراحی شود ،پساب تصفیه

بر عملکرد جذب نیز مورد مطالعه قرار گرفته است .سطح همه

شده از کیفیت باال برخوردار خواهد شد و حذف موثر و

سیلیکاها در  pHحدودا برابر با  2دارای بار مثبت است.

اقتصادی آالینده ها فراهم میشود.

مطابق شکل  8سطوح ذرات  HMS-NH2و  HMS-CDبه

اخیرا ذرات سیلیکا برای کنترل حذف رنگهای آنیونی به

خاطر حضور گروههای  –NHو  –NH2بار مثبت خود را تا

طور مناسبی طراحی شدهاند ].[81

 pHحدود  6/5حفظ میکنند چرا که این گروهها در pHهای

امروزه جاذبهای پایه سیلیکا به دلیل پایداری حرارتی و

پایین و متوسط یعنی در محیط اسیدی پروتونه میشوند.

شیمیایی ،سطح ویژه و مقاومت مکانیکی باال ،امکان استفاده

جذب رنگ قرمز ریمازول در شرایط اسیدی  pHما بین  2تا

مجدد و سرعت نسبی باال در رسیدن به تعادل مورد توجه

 8افزایش یافته است.

خاص پژوهشگران قرار گرفتهاند ].[88-88

در حالی که با افزایش  pHهمانطور که برای رنگهای

سیلیکا یک مادهای است دارای قابلیت اصالح سطحی ] -84

آنیونی انتظار میرود ،به تدریج از مقدار جذب کاسته شده

 [85و با گروههای عاملی مناسب میتوان ظرفیت جذب و

است.

انتخاب پذیری آن را بهبود ببخشند ].[87

حداکثر مقادیر جذب به دست آمده در  pH=2که برای

سلیکا ژل عامل دار شده با مونوکلرو تریازینیل بتا

 HMS-NH2برابر با  1/24و برای  HMS-CDبرابر با 1/88

سیکلودگسترین 16برای از بین بردن اسید بلو  25استفاده شده

میلیمول بر گرم بوده است.

و جذب آن تا مقدار  85/41میلیگرم بر گرم گزارش شده

رفتار جذب  HMS-CDبه تشکیل کمپلکسهای سیکلو

است ].[83

دکسترین در داخل حفرهها نسبت داده نمیشود بلکه بیشتر

آسوهیدو و همکاران عملکرد سیلیکاهای مزومتخلخل شش

به برهمکنشهای ویژه الکترواستاتیک ،پیوند هیدروژنی و به

ضلعی اصالح شده با آمینو پروپیل ( 17)HMS-NH2و اصالح

برهمکنشهای  π –πبین رنگها و جاذب مربوط میشود.

16

monochloro-triazinyl β-cyclodextrin (MCT-β)CD
17
aminopropyl-modified hexagonal mesoporous
)silica (HMS-NH2

monochloro-triazinyl β-cyclodextrin-modified
)hexagonal mesoporous silica (HMS-CD
18
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به دلیل بار مثبت سطحی سیلیکا ،PDDA /جذب برای رنگ-
های منفی یا اسیدی بیش از ده برابر نسبت به سیلیکای عامل
دار نشده افزایش نشان داده است و این افزایش برای رنگ
 Rifazol Yellow GRبرابر با  ،861برای رنگ Rifazol Red

 BB 150برابر با  248و برای رنگ

Rifafix Yellow 3RN

 150Hبرابر با  884میلیگرم بر گرم بوده است.
به هر حال سیلیکای اصالح شده نسبت به رنگهای خنثی و
دارای بار مثبت از بازده پایینتری برخوردار است.
سستاری و همکاران حذف رنگهای آبی و قرمز ریمازول
را با استفاده از سیلیکای اصالح شده شیمیایی با آمینوپروپیل
مطالعه کردند.
ظرفیت جذب در حالل آبی با  pH= 8برای رنگ آبی 8/82
میلیگرم بر گرم و برای رنگ قرمز  8/58بود.

شکل  :8ذرات  HMS-NH2و  HMS-CDو سطوح آنها

کاهش قابل توجهی در جذب رنگ آبی در حضور سدیم

عالوه بر این  HMS-CDخواص خود را پس از چرخه جذب
و بازیابی با سدیم دو دسیل سولفات حفظ میکند .استفاده
مجدد از جاذب عامل بسیار مهمی است به ویژه زمانی که
توسعه روشهای جدید جذب مد نظر باشد [.]82
یک جاذب جالب و کم هزینه با قابلیت انتخابپذیری رنگ-
های مورد هدف توسط جو و همکارانش با عامل دارکردن
سطح سیلیکا به کمک یک پلی الکترولیت سنتز شده است
].[58
آنها جاذب سیلیکا را به پلی (دی آلی دی متیل آمونیوم
کلرید) ( 19) PDDAآغشته کردند و جذب رنگهای منفی،
مثبت و خنثی را با آن بررسی کردند.

دودسیل بنزن سولفونه مشاهده شد در حالی حضور جیوه دو
ظرفیتی در جذب رنگ قرمز به طور منفی تداخل ایجاد کرده
است [.]82
تغییرات دما بر جذب به سطوح ذرات با توجه به ساختار
شیمیایی رنگ و افزودن سورفاکتانت اثرات متفاوتی دارد
[.]88
تشکیل کلوخههای تشکیل یافته از رنگ و سورفتکانت
باعث جذب رنگ به سطح ذرات میشود .به ویژه جذب
رنگ زرد  Reactive Yellowبا تغییر دما از  25به  55درجه
سانتی گراد کاهش مییابد.
در حالی که جذب رنگ قرمز  Reactive Redدر همان
محدوده دما افزایش مییابد [.]88

19

)poly (diallydimethylammonium chloride
)(PDDA
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محمودی و همکاران اثر مقدار جاذب pH ،و غلظت نمک

جذب مواد رنگزا از طریق نیروهای جاذبه الکتروستاتیکی

بر بازدهی نانوذرات سیلیکای اصالح شده با آمین در جذب

بین گروههای دارای بار مثبت و پروتونه شده  –NH3+بر روی

سه رنگ نساجی اسید قرمز  ،20 (AR14) 88اسید بلک 8

سطح سیلیکا و گروههای سولفونه شده دارای بار منفی SO3-

) 21 (AB1و اسید بلو 22 (AB25) 25را بررسی کردند .در

مربوط به رنگ به شرح زیر قابل توضیح است:

 pH=2ماکزیمم جذب توسط نانوذرات سیلیکای اصالح

silica-NH2 + HCl → silica-NH3+Cl−

نشده برای رنگهای  AB1 ، AR14و  AB25به ترتیب برابر

silica-NH3+Cl− + dye-SO3−Na+ → silica-NH3+
−
O3S-dye + NaCl

بود با  1/188 ، 1/188و  1/871میلیگرم بر گرم.
در حالی که ظرفیت جذب ماکزیمم با سیلیکای عامل دار
شده با آمین با فاکتور  81111برای  AR14و  AB1افزایش

مطابق شکل  2اختالف مشاهده شده مربوط به ساختار فضایی

نشان داده اما برای  AB25بدون تغییر مانده است [.]81

مواد رنگزا و درجه تفکیک گروههای  SO3Hمیشود .جذب

جسیونوفسکی و همکاران رنگ بازیک بلو  ،23 3اسید اورنج

رنگ از محدوده دمایی  25تا  81درجه سانتیگراد افرایش

 2452و ماده رنگزای موردانت قرمز 25 8در محلول آبی را با

یافت.

استفاده از سیلیکای اصالح شده با ان-2-آمینواتیل-8-8-
آمینوپروپیل تری متوکسی 26سیالن حذف کردند.
ظرفیت جذب برای بازیک بلو  3برابر با  ،8/2برای اسید
اورنج  52برابر با  1/268و برای موردانت قرمز  8برابر 5/83
مول بر مترمربع بود [ .]52-58
ذرات سیلیکای اصالح شده با مونوآمین از طریق واکنش
سیلیکاژل با آمینوپروپیل تری اتوکسی سیالن به عنوان عامل
سیالنه 27تهیه شد و برای حذف اسید اورنج  28 81و اسید
اورنج  2982استفاده شد [.]87
شرایط آزمایشگاهی مختلف مانند  ،pHزمان تماس و غلظت
مواد رنگزا ،دما و مقدار نمک مورد تست قرار گرفتند.
جذب اسید اورنج  81و  82به دلیل برهمکنش متفاوت آنها

شکل  :2برهمکنشهای ممکن بین سیلیکای اصالح شده با مونو آمین و

با سطح سیلیکای اصالح شده به ترتیب در  pHبرابر با  8و 8

اسید اورنج  ( 81سمت چپ) و اسید اورنج  ( 82سمت راست)

به ماکزیمم مقدارهای خود رسیدند.
20

)Acid Red 14 (AR14
)Acid Black 1 (AB1
22
)Acid Blue 25 (AB25
23
Basic Blue 9
24
Acid Orange 52
25
Mordant Red 3
26
N-2-(aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane
27
silylating agent
28
Acid Orange 10
29
Acid Orange 12
21
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ماکزیمم جذب اسید اورنج  81بر روی سیلیکای اصالح شده

مغناطیسی با یک پوسته و پوششی از مواد غیرمغناطیسی مثل

با مونو آمین از مقدار به  84/34میلیگرم بر گرم به 68/88

سیلیکا استفاده میشود که هم از پدیده نامطلوب تجمع ذرات

میلیگرم بر گرم افزایش یافت زمانی که ذرات در حضور

جلوگیری و هم امکان عاملدار کردن سطح به آسانی فراهم

سوسپانسیون ذرات ریز اکسید آهن  Fe3O4تهیه شدند

شود .اخیرا فو و همکاران سیلیکای عاملدار شده با

(مطابق شکل  .)8به این دلیل که ساختار آن دارای تخلخل

کربوکسیلیک و مزومتخلخل سوپرپارامغناطیسی را جهت

بیشتری بود [.]55

حذف رنگهای بازی از آب تهیه و سنتز کردهاند .میکرو
کرههای هسته -پوسته دارای یک هسته اکسیدآهن فوق
پارامغناطیسی و پوستهای از سیلیکای مزومتخلخل با ضخامت
 61نانومتر بودند .آنها از روش سل -ژل به همراه استیریل
تری متیل آمونیوم برمید 30به عنوان قالب سورفکتانتی همانند
شکل  8استفاده کردند.
جذب متیلن بلو 31و آکریدین اورنج 32توسط میکرکرهها به
ترتیب  818/3و  813/6میلیگرم بود .باالترین مقدار جذب
در محدوده وسیعی از  pHاز  2تا  82حفظ شده و بهترین
مقدار  pHبرابر با  81بود .این میکروکرههای مغناطیسی
سرعت جذب بسیار باالیی از خود نشان دادند که عمدتا به
ساختار مزومتخلخل و گروههای کربوکسیلیک نسبت داده

شکل  :8ذره سیلیکای مغناطیسی اصالح شده با مونوآمین ( )aو
میکروکره سیلیکایی مغناطیسی ()b

به دلیل روش جداسازی ویژه و خواص مغناطیسی ،به
کارگیری نانوذرات سیلیکای مغناطیسی در تصفیه فاضالب
خالقیتی جالب و نوآوری شگفت انگیز است .در واقع
جداسازی آن بدون فرآیندهایی مثل سانتریفیوژ با سرعت باال
یا فیلتراسیون امکان پذیر است.
اساسا این فرآیندها برای جداسازی نانوذرات از حجم باالیی
از فاضالب بعد از جذب رنگها و سایر مواد آالینده مورد
نیاز است [ .]56عمدتا نانوذرات اکسید آهن به عنوان هسته

شده است .حضور در سایر محلولهای رنگهای بازی
بازدهی را کاهش داد.
در حالی که افزودن رنگ سرخ کونگو 33به عنوان رنگ
اسیدی هیچ اثر مهمی نداشت .عالوه بر این این سیلیکاهای
مغناطیسی میتوانست با شستوشوی ساده احیا شده و به طور
موثر دوباره استفاده شود .بازدهی جذب بعد از هفت بار احیا
هنوز باالی  44درصد بود [.]57
چانگ و همکاران نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با هگزا
دسیل 34تهیه کردند که برای حذف رنگ رودامین  6جی

35

تست شد.

30

stearyltrimethyl ammonium bromide
Methylene Blue
32
Acridine Orange
33
Congo Red
34
hexadecyl
35
Rhodamine 6G
31
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با توجه به اثرات هم افزایی برهمکنشهای آب گریز زنجیره-

بدینترتیب پساپهای صنعتی و فاضالبهای کشاورزی

های هگزادسیل و نیروهای اکترواستاتیک گروههای Si–OH

باید قبل از ورود به اکوسیستم آب و خاک تصفیه و سپس

سیلیکای مغناطیسی عامل دار شده با هگزادسیل مقدار جذب

تخلیه شوند.

رودامین  6جی برابر با  85/6میلیگرم بر گرم در  pHبرابر با

فناوریهای مختلفی از جمله رسوبدهی و ته نشینی شیمیایی

 88داشت که بزرگتر از آنچه که نانوذرات اصالح نشده و

و جداسازی الکترولیتی ،واکنشهای اکسیداسیون /احیا،

آزاد نشان داده بود [.]54

فیلتراسیون مکانیکی ،تبادل یونی ،جداسازی از طریق غشا،

حذف آالیندههای فلزی توسط نانوذرات
سیلیکا
قرار گرفتن انسان در معرض فلزات سنگین ،حتی در غلظت-
های پایین میتواند مخاطرات جدی برای سالمتی انسان
محسوب شود و میتواند در عملکرد ذهنی و عصبی انسان
اختالل ایجاد کند ].[53
عالوه بر اینها ،سمیت فلزات سنگین روی گیاهان و جانوران
کامال مشخص و اثبات شده است .فلزات سنگین زیست
تخریب پذیر نیستند و جزء آالیندههای مقاوم و ماندگار در
طبیعت میباشند.
سمیت فلزات سنگین و تجمع زیستی آنها در زنجیرههای
غذایی یکی از اصلیترین معضالت زیست محیطی و
بهداشتی جوامع مدرن است.
فلزات سنگین از مهمترین آالیندههای شیمیایی مواد غذایی
محسوب میشوند و تجمع زیستی فلزات سنگین در بافتهای
گوناگون موجودات زنده و قابلیت بزرگنمائی آن در
چرخههای غذایی مسجل شده است [.]61-68
فلزات سنگین میتوانند از طریق جریان فاضالب فرآیندهای
صنعتی مختلف از جمله صنایع آلیاژسازی ،آبکاری فلزات،
عملیات استخراج معدن ،ساخت سرامیک و باطری ،رنگرزی
و چرم سازی وارد آبهای سطحی و زیرزمینی شوند.
طبق مقررات ملی و بینالمللی تالشهای زیادی برای محدود
کردن آلودگی منابع آبی توسط فلزات سنگین انجام میشود.
سازمان جهانی بهداشت حداکثر سطح کامالً مشخصی را
برای فلزات سنگین در آب آشامیدنی توصیه میکند.

اسمز معکوس ،استخراج انتخابی مایع-مایع ،فرایند
فوتوشیمیایی ،لختهسازی ،شناورسازی و جذب توسط کربن
فعال برای حذف فلزات از فاضالبهای صنعتی گزارش شده
است [.]62
برخی از این فناوریها دارای معایب خاصی هستند از جمله
حذف ناقص ،تولید لجن باقی مانده سمی ،هزینههای باالی
عملیاتی و نگهداری ،امکانات و تجهیزات گران قیمت و
کارخانههایی با مصرف باالی انرژی.
جداسازی فلزات سنگین توسط فرآیندهای جذب توسط
نانوذرات ،مزایای جالب توجهی دارد از جمله مانند اثرات
زیست محیطی کمتر ،کارایی باالتر ،مقرون به صرفهتر و
سهولت عملیاتی [.]84
عالوه براین بازیابی و احیاء جاذبها نیز نسبتا ارزان هستند و
استفاده مجدد از نانوذرات را فراهم میسازد [.]68
سیلیکا مزومتخلخل  MCM-41عاملدار شده با آمین و تهیه
شده با استفاده از روش سل-ژل برای حذف فلزات از
محلولهای آبی استفاده شده است ].[68
سیلیکا مزومتخلخل  MCM-41از کریستالیزاسیون هیدرو
ترمالی فیوم سیلیکا در حضور هگزا دسیل تری متیل آمونیوم
بروماید به عنوان الگو بدست آمده است.
اثرات  ،pHغلظت یون فلز ،مقدار جاذب و زمان تماس مورد
مطالعه قرار گرفته و مسخص شده است و ماکزیمم ظرفیت
جذب سیلیکا مزومتخلخل  MCM-41عاملدار شده با آمین
برای  Ni2+و  Cd2+و  Pb2+به ترتیب  84/25 ،82/86و 57/78
میلیگرم بر گرم تعیین گردیده است.
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عالوه بر این تایید شده است که سیلیکای  MCM-41عامل-

پلیاتیلن ایمین به سطح سیلیکای دوپ شده با ایزوسیانات

دار شده با آمین ظرفیت جذب فلز باالتری نسبت به

فلورسئین گرافت داده شد و سپس به رودامین

سیلیکای  MCM-41خالص دارد ].[65

اینوتیوسیانات 36فلورسنت متصل شد (مطابق شکل.)8

B

37

پاچکو و همکارانش گزارش کردند که نانوذرات سیلیکا-

این حسگرشیمیایی به دلیل تمایل قوی کالته شدن

آلومینا در حذف کادمیوم از فاضالبهای مدل موثر هستند.

رودامین  Bایزوسیانات با  Cu2+و خاموش کردن انتخابی
Cu2+

در  pHبرابر با  6/5و دمای اتاق غلظت کادمیوم از  881به

فلورسانس از طریق کمپلکس پلی اتیلن ایمین/

 5ppmتوسط ذرات هسته -پوسته  ( Si–Alسیلیکا به عنوان

حساسیت بسیار باال و تشخیص اختصاصی موثر نسبت به یون-

هسته و آلومینا به عنوان پوسته )کاهش یافته در حالی که

های مس از خود نشان داد [.]63

ذرات هسته -پوسته  ( Al–Siآلومینا به عنوان هسته و سیلیکا
به عنوان پوسته) غلظت  Cd2+را از  825به زیر 31 ppb
کاهش داده است [.]66
نانوذرات مشابه هسته -پوسته سیلیکا -آلومینا توسط مدینا و
همکاران برای حذف سرب از جریان فاضالبهای صنعتی به
کار گرفته شد .غلظت  Pb2+توسط نانوذرات هسته -پوسته
 Al–Siدر شرایط عملیاتی گزارش شده قبلی از  881تا زیر
 811ppmخیلی کمتر از الزامات قانونی کاهش یافت ].[67
هر دو مطالعه نشان داد که جذب  Cd2+و  Pb2+به مورفولوژی
نانوذرات ،غلظت گروههای عاملی (هیدروکسیل،آلکوکسی
و اکسی) روی سطح جاذب و واکنشپذیری پوسته آلومینا یا
سیلیکا جهت اتصال به کاتیونها بستگی دارد.
اخیرا ،وانگ و همکاران با استفاده از کرههای کلوئیدی

شکل  :8حسگر شیمیایی بر پایه نانوذرات سیلیکا برای تشخیص و
ردیابی یون Cu2+

سیلیکا به عنوان الگو و به صورت تک مرحلهای ،ذرات
دارای ساختار سلسله مراتبی  SiO2@γ -AlOOHدر اندازه-
های  511تا  711نانومتر تهیه کردند.
این نانوکرهها راندمان خوبی در حذف ) Cr(VIاز فاضالب
مدل از خود نشان دادند .در  pH=8حداکثر جذب کروم 8/5
میلیگرم بر گرم بود [.]64
زونگ و همکاران نانوذرات فلورسنت با انتشار دوگانه برای

لی و همکاران سنتز و تهیه ذرات سیلیکای مزومتخلخل
مغناطیسی عامل دار شده با تیول و بازده جذب آنها را برای
یونهای  Pb2+و  Hg2+را گزارش کردند .ساختار هسته-
پوسته ،این نانوذراتها را در برابر ماتریسهای مختلف آب،
حتی در شرایط اسیدی و قلیایی مقاوم میکند.

تشخیص فوق حساس و سریع یون  Cu2+توسعه دادند.

Rhodamine B isothiocyanate
chelating
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خواص مغناطیسی نانوذرات باعث میشود که بالفاصله پس

نتیجهگیری

از جذب فلز و قرار گرفتن در یک میدان مغناطیسی متوسطی،

پاکسازی و پاالیش با نانومواد مهندسی شده به ویژه با نانو-

خیلی سریع و راحت از محلول آبی جدا شوند.

ذرات یک روش هوشمند و ارزان برای پاکسازی هوا و

راندمان حذف پس از  6بار انجام متوالی چرخه جذب /دفع

خاک و تصفیه آبهای آلوده است.

همچنان باالی  31درصد مانده است.

پاکسازی و پاالیش محیط زیست براساس روشهای جذبی

جذب یون  Hg2+سریعتر از  Pb2+بوده که توسط فرآیند

یا واکنشی هم در در محل و هم خارج از محل قابل استفاده

جذب تک الیه برای هر دو یون فلزی توضیح داده شده است.

است .هر دو روش پاکسازی با نانوذرات امکانپذیر است و

در  pH =6بیشترین جذب به ترتیب  8/8و  1/88میلیمول

در واقع میتوان گفت که نانوذرات کوچک از قابلیت و

بر گرم گزارش شده و کارایی باالتر جدب در  Hg2+به تمایل

توانایی باالیی برای حل چنین مشکل بزرگی برخوردار است.

زیاد گروههای  SHبه یونهای جیوه منتسب شده است [.]71

در این مقاله پیشرفتهای اخیر در زمینه پاکسازی و پاالیش

همچنین یک ظرفیت جذب معکوس برای هر دویون فلزی

محیطزیست از طریق حذف آالیندهها از محیطزیست توسط

در غیاب عاملدار سازی سطح نانوذرات از طریق تیول

نانوذرات سیلیکا به همراه روشهای سنتز این نانوذرات مهم

مشاهده شده است [.]78

و پرکاردبرد بررسی شده است.

اخیرا ،نانوذرات سیلیکای مغناطیسی عاملدار شده با آمین

کاربردهای زیست محیطی نانوذرات سیلیکا برای حذف

برای جذب  Pb2+ ،Cd2+ ،Cu2+تست شدهاند ] [56و

انواع رنگهای آلی و مواد رنگزای مختلف استفاده شده در

مشخص شده است که ترتیب جذب این یونها بدین صورت

صنایع گوناگون از فاضالب آنها و تصفیه آب به طور کامل

است:

توضیح داده شده است.
Cu2+ > Pb2+ > Cd2+

مزایای استفاده از ذرات نانو در پاکسازی و پاالیش محیط

که بدلیل تمایل زیاد گروههای آمینی به یونهای مس می-

زیست و حذف آالیندهها از طریق آنها و مقایسه با سایر

باشد.
عالوه براین ،نتایج زیاد تحت تاثیر اسید هیومیک یا یونهای
فلزات قلیایی /خاکی ( )Na+, K+, Mg2+قرار نگرفته است.
ان(-8(-متوکس سیلیل) پروپیل) -اتیل آمین 38برای اصالح
سطح ذرات مگنتیت استفاده شده است.

روشها و فرآیندهای موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفته
است.
به ویژه روشهای جذابی برای افزایش راندمان و انتخاب
پذیری از طریق تغییرات خواص سطحی نانوذرات سیلیکا
توسط عوامل اصالح کننده مناسب معرفی شده است.

ظرفیت جذب  Cu2+و رنگ راکتیو بالک  539در محدوده

در نتیجه به نظر میرسد نانوفناوری به عنوان یک فناوری

 8 pHالی  5/5به ترتیب  81/88و  287میلیگرم بر گرم بوده

نوظهور که هر روز تکنیکها و سیستمهای جدیدی برای حل

که موید قابلیت باالی این سیستم مغناطیسی در حذف هم
مواد رنگزا و فلزات سنگین است.

N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-ethylenediamine
Reactive Black 5

38
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مشکالت و معضالت موجود در عرصه های مختلف زندگی
بشر ارائه میکند.
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