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چکیده
در این کار تحقیقی نانو ذرات  ZnTiO3به طور موفقیت آمیز به روش سل-ژل تهیه شد .در تهیه این نانو
ذرات از زینک استات و تترا ان بوتیل اورتو تیتانات به ترتیب به عنوان منبع روی و تیتانیم و از استئاریک
اسید به عنوان کمپلکس کننده استفاده شد .طیف سنجی مادون قرمز )، (FT-IRپراش پرتو ایکس
) ،(XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMبه ترتیب برای شناسایی،تشخیص فازی وتعیین اندازه
وموروفولوژی ذرات به کار گرفته شدند .اندازه نانوذرات زینک تیتانیم اکسیدسنتز شده در محدوده بین -65
 73نانومتر به دست آمد.
برای برسی کارایی نانو ذرات سنتز شده در حذف آالینده ها از ماالشیت سبز به عنوان یک آالینده مدل
استفاده شد .برای بدست اوردن شرایط بهینه اثر غلظت آالینده ،pH ،زمان ومقدار جاذب  ZnTiO3مورد
بررسی قرار گرفت .بررسی ها نشان داد که نانو ذره  ZnTiO3در حذف ماالشیت سبز از کارایی باالیی
برخوردار است.
واژه های کلیدی :نانو ذره ،حذف ، ZnTiO3 ،سل-ژل و ماالشیت سبز
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 -1مقدمه
آب سالم که عاری از مواد شیمیایی سمی و عوامل بیماری زاست برای سالمتی انسان ضروری است.
همچنین آب سالم یک ماده حیاتی در بسیاری از صنایع کلیدی از جمله الکترونیکـ  ،دارو و مواد غذایی
محسوب می شود .با توجه به گسترش وقوع خشکسالی ،افزایش رشد جمعیت ،تشدید و بهبود مقررات
بهداشتی و افزایش رشد مصرف آب ،در تامین آب سالم جهان با چالش های زیادی روبرو است[.]1
علیرغم اینکه  2/7سطح زمین را آب پوشانده است اما امروزه مسئله بحران آب در جوامع انسانی وجود
دارد .با افزایش جمعیت جهان و نیز مصرف آب آشامیدنی بیشتر از یک سو و آ لوده شدن بخش قابل
مالحظه از آب از سوی دیگر ،منابع آب قابل شرب با شتاب بیشتری کاهش می یابد .بر اساس پیش بینی
سازمان ملل در سال  2226حدود  84کشور (یعنی  72درصد جمعیت جهان) دچار کمبود آب آشامیدنی
خواهند شد[.]2
آب های زیرزمینی به رود خانه ها و در نهایت به دریاها راه پیدا می کند ،بنابراین آلودگی آب های زیرزمینی
می تواند خطر زیست محیطی جدی باشد .در این میان آالینده های رنگی در مقایسه با دیگر آالینده
هابسیار خطرناک ترن بوده و در حقیقت رنگی بودن این آالینده ها ،شاخصی است که می توان از آن برای
شناسایی مواد آالینده خطرناک استفاده کرد . .پساب های نساجی به عنوان یکی از بزرگ ترین منبع آالینده
شناخته شده است که اثرات زیست محیطی مخربی به جا می گذارد .مواد رنگی موجود در این پساب ها
خطری در کمین آب های زیرزمینی و موجودات ساکن این اکوسیستم است .دانشمندان و مهندسین آب در
حال تحقیق در مورد افزایش کیفیت آب همسو با افزایش مصرف آن با توجه به رعایت مقررات و
استانداردهای سخت گیرانه هستند .پیشرفت در علوم مهندسی در مقیاس نانو فرصت های بی سابقه ای
برای توسعه فرایندهای قابل قبول تصفیه آب مقرون به صرفه و سازگارتر با محیط زیست فراهم می آوردبرای
تصفیه پساب های نساجی از روش های مختلفی می توان استفاده کرد تا بتوان آالینده های رنگی را از این
پساب ها حذف کرد .یکی از مقرون به صرفه ترین و رایج ترین این روش ها ،استفاده از جاذب هایی است که
می توانند مواد رنگی موجود در این پساب ها را به دام اندازند .این جاذب ها انواع مختلفی دارند که با توجه
به میزان ظرفیت جذب آنها ،راندمان و تاثیرگذاری این آالینده ها در از بین بردن مواد رنگی می توان آنها را
در گروه های مختلفی طبقه بندی کرد[ .]7در این بین نانوذرات دی اکسید تیتانیم کاربرد وسیعی در حذف
آالینده های زیست محیطی دارد .محققان زیادی در حذف آالینده ها از این ماده استفاده کرده اند[.]8-14
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جنبه جدید و نوآوری بودن این تحقیق این است که برای اولین بار از نانوذرات زینک تیتانیم دی اکسید به
عنوان جاذب در حذف آالینده ها استفاده شده است .برای تهیه این نانوذرات از روش سل ژل به دلیل
سهولت انجام کار و کنترل پذیر بودن شکل نانوذرات به دست آمده استفاده شده است
.

 -2مواد و روش ها
 -1 -2دستگاه ها و مواد
روبشی الکترونی میکروسکوپ  ،دستگاه PTS 3003مدل  X-Ray diffractionدستگاه آنالیز عنصری
المر ،پرکین  FT-IRفوریه تبدیل قرمز مادون سنج طیف  ،دستگاه TESCANشرکت ساخت  VEGAمدل
ساخت کوره  E60H Elmasonic ،مدل التراسونیک دستگاه المر ،پرکین پرتویی دو اسپکتروفتومتر دستگاه
دقت  2/221استفاده با  Mettlerدیجیتالی ترازوی و  IKAمغناطیسی زن بهم خودساز ،دستگاه ایران شرکت
شد .زینک استات  ،تترا ان بوتیل اورتو تیتانات و استئاریک اسید از شرکت مرک آلمان تهیه شد .در طول
آزمایش از آب دیونیزه برای تهیه محلول ها استفاده شد .
 -2-2روش تهیه نانوذرات زینک تیتانیوم اکسید
در این کار تحقیقی از یک نوع روش سنتزی شیمی تر ،ژل استئاریک اسید ،برای سنتز نانوذرات خالص
زینک تیتانیوم اکسید استفاده شده است .به عالوه این فرایند سنتزی به راحتی کنترل شده و روش مناسبی
است .روش سل ژل نتایج جالبی از قبیل دمای پایین ،همگنی و خلوص باالتر مواد حاصل را نشان داد .ابتدا
به 2مول استئاریک اسید ذوب شده در  37درجه سانتی گراد مقدار  1مول زینک استات و  1مول تترا- n-
بوتیل اورتوتیتانات اضافه نموده و هم می زنیم .سپس آن را به داخل کوره الکتریکی انتقال داده تا 822
درجه سانتی گراد حرارت می دهیم تا خشک شود .به مدت  1ساعت در همان دما( )822درجه نگه می
داریم تا ناخالصیهای مربوط به استئاریک اسید حذف شوند در نهایت با سرعت  5o/minدمای آن را به 462
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درجه رسانیده تا عمل کلسیناسیون کامل شود .نانو ذرات زینک تیتانیوم اکسید جهت طیف گیری FT-IRو
 XRDو  SEMآماده است.
 -3-2روش کار
در این تحقیق مقداری از جاذب نانو ذرات زینک تیتانیوم اکسید به محلول هایی با غلظت های مختلف از
ماالشیت تحت دمای آزمایشگاه اضافه شده سپس در زمان های مختلف غلظت آزاد محلول ها با دستگاه
اسپکتروفتومتر دو پرتویی خوانده وثبت می شود .فاکتورهای بهینه مانند  ، pHزمان تماس و مقدار جاذب از
روی نمودارهای درصد حذف بر حسب فاکتورهای فوق مشخص می گردد.

 -3بحث و نتایج
 -1-3شناسایی و بررسی نانوذره زینک تیتانیم اکساید
 -1-1-3شناسایی به روش طیف سنجی مادون قرمز
شکل ( )1طیف مادون قرمز نانو ذرات زینک تیتانیوم اکسید را نشان می دهد .در طیف  IRباندهای
جذبی موجود در  548.76 Cm-1و  836.81 Cm-1به تشکیل  ZnTiO3برمی گردد .همچنین باند
جذبی موجود در  3434.06 Cm-1در طیف مربوط به ارتعاشات کششی گروه  –OHآب جذب شده است.

شکل  -1طیف  FT-IRنانو ذره زینک تیتانیوم اکسید
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 -2-1-3بررسی فاز و مورفولوژی نانوذرات زینک تیتانیوم اکسید به روش پراش پرتو ایکس
شکل ( )2الگوی  XRDنانوذرات زینک تیتانیوم اکسید را نشان می دهد .طبق نتایج نشان داده شده ،نانوذرات
تشکیل شده از نوع مکعبی می باشد .که با ایکس آر دی سینگل کریستال کامال مطابقت دارد .الزم به ذکر است
مقدار بسیار ناچیز تیتانیوم دی اکساید نیز در محصول وجود دارد که براحتی می توان از آن صرف نظر کرد.

شکل  - 2طیف  XRDنانو ذره زینک تیتانیوم اکسید

 -3-1-3بررسی طیف ریزنگار میکروسکوپ الکترونی
شکل ( ) 7ریزنگار میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوذرات زینک تیتانیوم اکسید را نشان می دهد .همان طور
که شکل نشان می دهد میانگین اندازه ذرات به دست آمده تقریبا  81 nmمی باشد.
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شکل -3طیف  SEMنانو ذرات زینک تیتانیوم اکسید

 -2-3بررسی کارایی جاذب زینک تیتانیوم اکسید در حذف آالینده ماالشیت سبز
 -1-2-3رسم منحنی کالیبراسیون جذب ماالشیت سبز در مقابل غلظت های متفاوت آن
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براى اندازه گیرى غلظت  MGاز مشخصات جذبى این ماده در ناحیه ى  UV-Visاستفاده شد .جهت تعیین
طول موج ماکزیمم ( )maxدر محدوده  053الى  033نانومتر به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر دوپرتویی
طیف جذبى برای نمونه های  1-12 ppmاز ماالشیت سبز رسم گردید .همان طورى که در شکل  8دیده می
شود ،ماالشیت سبز جذب ماکزیمم در طول موج  525نانومترنشان می دهد ،لذا همین طول موج براى اندازه
گیری غلظت ماالشیت سبز انتخاب شده است.

شکل  - 4طیف  UV-VISمحلول ماالشیت سبز با غلظت های 1-11ppm

رسم منحنی کالیبراسیون جهت تعیین غلظت نمونه هایى که توسط جاذب ،رنگ آنها حذف شده است
ضرورى مى باشد .به همین دلیل ماالشیت سبز با غلظت های مختلف تهیه و جذب آنها در طول موج 526
نانومتر اندازه گیرى و ارائه شده است .منحنی کالیبراسیون شکل 6بر اساس داده های موجود در جدول1
رسم شده است.
جدول  -1تغییرات غلظت و مقدار جذب
جذب
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غلظت ماالشیت سبز بر
حسب میلی گرم بر لیتر
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شکل  - 5منحنی کالیبراسیون ماالشیت سبز

 -2-2-3بررسی درصد حذف ماالشیت سبز براساس  pHهای متفاوت
 pHیکی از مهمترین پارامترهایی است که می تواند ظرفیت جذب جاذب را با توجه به پتانسیل نقطه بار
صفر pHPZCافزایش دهد .برای بدست آوردن  pHPZCابتدا  2/1گرم جاذب به هشت بشر اضافه شده و
 pH1آنها توسط محلول های رقیق  NaOHو  2/1 ،HClموالر بین  2تا  9تنظیم می گردد سپس بعد از
 28ساعت مجددا  pH2آنها توسط دستگاه  pHمتری خوانده می شود درنهایت  ∆pHدر مقابل  pH1رسم
شده هر جا که منحنی نمودار  pH1را قطع کند آن نقطه  pHPZCیا همان  pHنقطه بار صفر در نظر گرفته
می شود .همچنانکه در شکل  5مشاهده می شود  pHنقطه بار صفر مربوط به جاذب  5می باشد که در این
 pHجاذب از لحاظ بارالکتریکی خنثی می باشد و با توجه به اینکه ماالشیت سبز یک رنگ کاتیونی است
پس باید اطراف جاذب بار الکتریکی منفی باشد پس در  pH>6اطراف جاذب دارای بارالکتریکی منفی و
درصد حذف بیشتر می شود .جدول  pH1 2و  pH2و تغییرات  ∆pHبر حسب  pH1را نشان می دهد .که

www.SID.ir

Archive of SID

 pH1پتانسیل هیدروژن در روز اول و  PH2پتانسیل هیدروژن بعد از  28ساعت را نشان می دهد .همچنانکه
در جدول  ،7نشان داده شده است به  62میلی لیتر محلول  12میلی گرم در لیترماالشیت سبز که  pHآنها
از  5تا  9متغیر می باشد مقدار  2/1گرم نانو ذرات زینک تیتانیوم اکسید اضافه شده و مدت زمان  72دقیقه
به آن فرصت داده می شود که توسط شیکر همزده شود سپس توسط سرنگ یکبار مصرف فیلتر شده و
جذب محلول خوانده می شود و غلظت آن از روی معادله منحنی کالیبراسیون محاسبه می شود و سپس
درفرمول( )1درصد حذف قرار داده می شود که

غلظت ابتدایی بر حسب میلی گرم بر لیتر،

غلظت

نهایی بر حسب میلی گرم بر لیتر ماالشیت سبز و نمودار درصد حذف  %Rبرحسب ( pHشکل  )3رسم می
شود .همچنانکه در شکل 3مشاهده می شود در  pH=8بیشترین درصد حذف را داریم بنابراین برای بهینه
کردن سایر پارامترها از  PH=8استفاده خواهیم کرد.

جدول pH1 -2و  pH2و تغییرات  ∆pHبر حسب pH1
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2
3
4
5
6
7
8
9

1.2
0.6
0.3
0.1
0
-0.2
-0.6
-1

PH PZC=6

pH1 ∆ بر حسبpH  نمودار تغییرات-6شکل
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concentration=10
ppm
%Remove
25.38
51.74
69.46
63.92

Volume=
50
A30
1.321
0.727
0.437
0.463

Time=30

Dosage=0.1

A0
1.771
1.508
1.432
1.284

PH
6
7
8
9

%Remov
e
25.38
51.74
69.46
63.92

PH
6
7
8
9

pH  نمودار درصد حذف نانو ذرات زینک تیتانیوم اکسید برحسب-7 شکل
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 -6-3بررسی درصد حذف ماالشیت سبز براساس گرم های متفاوت جاذب نانو ذرات زینک
تیتانیوم اکسید
به  62میلی لیتر محلول  12میلی گرم در لیتر ماالشیت سبزکه  pHآن در  4تنظیم شده است مقادیر
متفاوت از نانو ذرات زینک تیتانیوم اکسید اضافه شده و مدت زمان  72دقیقه به آن فرصت داده می شود که
توسط شیکر همزده شود سپس توسط سرنگ یکبار مصرف انسولین فیلتر شده و جذب محلول خوانده می
شود و غلظت آن از روی معادله منحنی کالیبراسیون محاسبه می شود و سپس از فرمول( )1درصد حذف
محاسبه می شود .همانطور که شکل  4نشان می دهد درصد حذف با افزایش مقدار جاذب ،افزایش می یابد.
این بدان معنی است که با افزایش مقدار جاذب ،در واقع میزان مکان های قابل دسترس برای جذب سطحی
افزایش می یابد و در نتیجه میزان حذف رنگ توسط جاذب افزایش می یابد .اگر مقدار جاذب از مقدار بهینه
بیشتر ریخته شود تراکم و یا همپوشانی سایت های مولکول های جاذب ،باعث کاهش در میزان جذب می
شود .با توجه به شکل مشاهده می شود که با افزایش دوز جاذب مقدار درصد حذف ماالشیت سبز بیشتر می
شود تا اینکه در دوز2/3گرم به حداکثر خود می رسد و سپس ثابت می شود .بنابراین مقدار دوز نانو ذرات بر
حسب گرم به عنوان بهینه در 2/3گرم انتخاب می شود.
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شکل  -8نمودار درصد حذف ماالشیت سبز برحسب مقدار جاذب نانو ذرات زینک تیتانیوم اکسید

 7-3بررسی درصد حذف ماالشیت سبز براساس زمان های متفاوت تماس

به  62میلی لیتر محلول  12میلی گرم بر لیتر ماالشیت سبزکه  pHآن در  4تنظیم شده است
مقادیر 2/6گرم از نانو ذرات زینک تیتانیوم اکسید اضافه شده و به آن فرصت داده می شود که توسط شیکر
همزده شود بعد از زمان های بیست دقیقه ای ،بعد از فیلتراسیون توسط سرنگ انسولین جذب محلول توسط
دستگاه اسپکتروفتومتر دو پرتویی خوانده می شود و غلظت آن از روی معادله منحنی کالیبراسیون محاسبه
می شود و سپس از فرمول1درصد حذف محاسبه می شود .شکل  9نشان می دهد که بعد از زمان  52دقیقه
درصد حذف ثابت می شود .لذا زمان تماس  52دقیقه بهترین زمان ممکن جهت حذف آالینده رنگی
ماالشیت سبز از محیط آبی در نظر گرفته شد.
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شکل -9نمودار تغییرات درصد حذف ماالشیت سبز برحسب زمان های متفاوت تماس با جاذب

 - 8-3بررسی درصد حذف ماالشیت سبز با غلظت های متفاوت در شرایط بهینه
به  62میلی لیتر محلول ماالشیت سبز با غلظت های  1تا  12میلی گرم بر لیتر که  pHآن در 4
تنظیم شده است مقدار  2/6گرم نانو ذرات زینک تیتانیوم اکسید اضافه می گردد و به مدت  52دقیقه به آن
فرصت داده می شود که توسط شیکر همزده شود ،سپس فیلتراسیون شده و جذب محلول توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر دو پرتویی خوانده می شود و غلظت آن از روی معادله منحنی کالیبراسیون محاسبه شده و
با استفاده از فرمول  1درصد حذف محاسبه می شود .شکل  12نشان می دهد در شرایط بهینه درصد حذف
محلول با غلظت کمتر بیشتر می باشد.

شکل -11نمودار تغییرات درصد حذف توسط نانو ذرات زینک تیتانیوم اکسید در محلول ماالشیت سبز درمقابل غلظت های
متفاوت
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این تحقیق نشان داد که نانو ذرات زینک تیتانیوم اکسید با موفقیت به روش سل ژل سنتز شد .طیف سنجی
مادون قرمز )، (FT-IRپراش پرتو ایکس) ، (XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMبه ترتیب برای
شناسایی،تشخیص فازی وتعیین اندازه وموروفولوژی ذرات به کار گرفته شدند .طبق نتایج نشان داده شده،
نانوذرات تشکیل شده از نوع مکعبی می باشد .که با ایکس آر دی سینگل کریستال کامال مطابقت دارد.
اندازه نانوذرات زینک تیتانیم اکسید سنتز شده در محدوده بین  73-65نانومتر به دست آمد.
برای بررسی کارایی نانو ذرات سنتز شده در حذف آالینده ها از ماالشیت سبز به عنوان یک آالینده مدل
استفاده شد .برای بدست اوردن شرایط بهینه اثر غلظت آالینده ،pH ،زمان ومقدار جاذب  ZnTiO3مورد
بررسی قرار گرفت .بررسی ها نشان داد که نانو ذره  ZnTiO3در حذف ماالشیت سبز از کارایی باالیی
برخوردار است.
بنابراین با توجه به این نتایج ،نانو ذرات زینک تیتانیوم اکسید می تواند به عنوان یک جاذب با درصد حذف
باال و قابل دسترس استفاده شود.
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