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با پلی  تثبیت شده (Fe3O4) اکسیدآهنانوذرات ن حرکتپارامترهای تاثیرگذار بر بررسی  

 خاکی اکریلیک اسید در یک محیط متخلخل یک بعدی
  

 

 3بهناز دهرآزما، 2یاهلل ساغروان دفضلیس، *1محسن گلزار
 شاهرود -دانشگاه شاهرود -هیدرولیک ،دانشجوی دکتر عمران -1

 شاهرود-هروددانشگاه شااستادیار  -2

  شاهرود  –شاهرود انشگاه ددانشیار  -3

  Golzarmohsen@yahoo.com، پست الکترونیکي: 01788011170تلفن: *
 

  خالصه
مطلوب و  یقدرت جذب کنندگ اد،یز یریواکش پذ تیقابل یدارا ،باال ژهیداشتن سطح و لیآهن به دل نانوذراتدر بین انواع نانوذرات مهندسی، 

علی رغم مورد توجه قرار گرفته اند.  اریو خاک بس یآب یها طیدر مح یاصالح و حذف آلودگ یبودن برا یسم ریفراوان بودن و غ لیبدل نیهمچن

و لوخه ای بخود گرفته به یکدیگر حالت ک دهیچسبا ب ،محیط های آبی و خاکیدر  ورهنگام حضخصوصیات مطلوب ذکر شده، نانوذرات آهن 

مانع از به هم  دیاس کیلیاکر یهمانند پل یسطح یکننده ها تیکنند. استفاده از تثبمی دهند و نشست می  لیرا تشک یبزرگتر یدیذرات کلوئ

( Fe3O4) دآهنیشود که نانوذرات اکس یم مشاهدهمطالعه  نیشوند. در ا یمها  طیمحاین در هنگام حضور در  گریکدینانوذرات آهن به  وستنیپ

نانومتر است.  011به  کیآنها نزد یبیکه قطر تقر یبه طور رندیگ یبه صورت کامال جدا از هم و پراکنده قرار م دیاس کیلیاکر یپلتثبیت شده با 

انوذرات کمتری سرعت کم انتقال نبا ا یو  باال یغلظتهابا  خاکی جریان های نانوسیال عبوری از محیط متخلخلدر مشخص شده است که  نیهمچن

 بروز می کند.  یشتریب بیتسر لیپتانسصورت میگیرد و 

 طیمح یمتخلخل، انتقال نانوذرات، پاکساز طیمح د،یاس کیلیاکر یپل ،یتیآهن سه ظرف دیذره اکس نانوکلمات کلیدی: 

  ستیز

 

  مقدمه .1
 

استفاده از نانو  یای. از مزارندیمورد استفاده قرار گای آبی و خاکی در محیط ه یحذف آلودگ یندهایتوانند در فرآ یمختلف نانو ذرات آهن م باتیترک

ذرات آهن در موانع  کرویکرد و برخالف استفاده از م قیتزر طیبه درون مح ماًیتوان آنها را مستق یاست که م نیدرجا ا یندهایذرات آهن در فرآ

 می باشند. مقرون به صرفه تربسیار  یو لذا از نظر اقتصاد ستینشه نبه حفر ترا یازین (Permeable Reactive Barrier) رینفوذپذ یواکنش

دارند که  یآب یطهایبه از دست دادن الکترون در مح یادیز لیباال تما یریواکنش پذ لیبه دل (NZVI) و به اختصار یتیآهن صفر ظرف نانوذرات

شدن  رمتحرکیغ جهیذرات باعث رسوب و در نت نیا نیهمچن. ]0[رندیرار گکلردار مورد استفاده ق باتیترک ییشوند بتوان از آن در کلرزدا یموجب م

  . ]3[استفاده کرده اند Cr(VI) کاهش یبرا NZVI از Co و Zhang . ]2[شوند یم ینیرزمیآب ز یدر سفره ها نیفلزات سنگ

محل  یمتریآنها از چند سانت یشود شعاع حرکت یث مباعمی شود که  شدن آنهای کلوخه  جهیو در نت یداریناپاسبب  یآب یطهایحضور نانوذرات در مح

وامل . ع]5[انجامد یم نهاآ بیترس لیپتانس شیبه افزا نیه اه کتر شد نیسنگسبب تشکیل ذره ی بزرگتر و ذرات به پیو ستن نانو . ]4[نشود شتریب قیتزر

ذرات، اندازه ذرات و مقدار  نیب یسیمغناط یروهاین ال،یول نانوستوان به غلظت محل یگذارند، از جمله م یم ریبر کلوخه شدن نانوذرات تاثمتفاوتی 

کننده ها، سطح  تیشود. تثب یماستفاده  یسطح یکننده ها تیآهن از تثبجلوگیری از به هم پیوستن نانوذرات  یبرا . ]4[زتا محلول اشاره نمود لیپتانس

 مریلپ و همکارانش  Schrick. آنها شوند یداریباعث پا ک،یاستر یروهاین ای یکیاتدافعه الکترواست یروهاین جادیا قیدهند و از طر یذرات را پوشش م

محرک امل باشد را به ع یم ستیز طیمح یخطر برا یماده ب کیکه   (PAA)و به اختصار (Poly Acrylic Acid) دیاس کیلیاکر یپل یونیآن

 یبرا دیاس کیلیاکر یشده با پل تیتثب NZVI یدیرانش از محلول کلوئو همکا Kanel. ]6[کرده اند یمتخلخل معرف یطهاینانوذرات آهن در مح

 . ]7[استفاده کرده اند کیحذف آرسن
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. رندیمورد استفاده قرار گ یطیمح ستیز یها یحذف آلودگ یندهایتوانند در فرآ یم زیآهن ن دیاکسذرات نانو ،یتیبر نانوذرات آهن صفر ظرف عالوه

ها را به  یجاذب، آلودگ کیتوانند به عنوان  یدارند، اما م یتینسبت به نانوذرات آهن صفر ظرف یکمتر یریاکنش پذو تیآهن قابل یدهایاکس ذراتنانو

 یدیاز محلول کلوئ Mak و Chenد.خارج نمو طیآنها را از مح یسیمغناط دانیم کی جادیبا ا یسیخود جذب کرده و به علت داشتن خواص مغناط

محلول  نیاز ا Huanq و Chen نیهمچن. ]8[استفاده کرده اند Methylenc Blue حذف یبرا دیاس کیلیاکر یشده با پل تیتثب دآهنینانواکس

 قیاز طر Cr(VI) حذف یبرا (Fe3O4) یسیمغناط دآهنیاز نانوذرات اکس زیو همکارانش ن Hu . ]9[استفاده کرده اند Bromelain حذف یبرا

 . ]01[جذب استفاده کرده اند ندیفرآ

انتقال نانوذرات  زانیم یبر رو یعبور الیمحلول نانوس انیاثرات غلظت و سرعت جر یپژوهش به بررس نیه مطالب فوق، در اتوجه ب با

 شیاز آزما ق،یتحق نای در منظور نیپرداخته شده است، بد یبعد کیمتخلخل  طیمح کیدر  دیاس کیلیاکر یشده با پل تی( تثبFe3O4)دآهنیاکس

 یتیسه ظرف دآهنیمختلف نانوذرات اکس های آب و غلظت انیمختلف جر یستون خاک در سرعتها شیشده است. آزمااستفاده  عستون خاک اشبا

 انجام شده است. دیاس کیلیاکر یشده با پل تیتثب

 

 متد و روش انجام کار .2

   شیمواد مورد استفاده در آزما .1.2
 5/99% خلوص درجه با ایران پاستور انستیتو موسسه از( Fe3O4) اکسیدآهن نانو. است دهبو آزمایشگاهی درجه از آزمایشات در استفاده مورد مواد کلیه

 توزیع تعیین آزمایش استفاده مورد( Fe3O4) نانواکسیدآهن ذرات اندازه توزیع کردن مشخص برای. است شده تهیه نانومتر 5/44 ذرات متوسط اندازه با

 پلی. است شده ارائه 0 شکل در نمودار یک قالب در آن نتیجه که است گرفته صورت آنها ویر بر( Particle Size Distribution Test) ذرات

 شده خریداری( Sigma Aldrich)آلدریچ  سیگما کمپانی از و8/0( kg/mol) مولی جرم دارای آزمایشات در استفاده مورد( PAA) اسید اکریلیک

 .است

 
  (Fe3O4) دآهنیاندازه ذرات نانو اکس عینمودار توز -1شکل

 

  الیمحلول نانوس هیته .2.2
نسبت  با اسید اکریلیک پلی با شده تثبیت نانواکسیدآهن لیتر بر گرم میلی 511 و 311، 011 های غلظت با نانوسیال محلول چهار آزمایشات انجام برای 

 محلول ساخت. برای ]00[است شده ن اثبات شده، تهیهکه قبال توسط همین محققی( اسید اکریلیک پلیگرم  2 و اکسیدآهن نانوگرم  0) 2 به 0 بهینه

 مقعطر آب نانوسیال، نهایی حجم از پنجم-یک حجم تا سپس و ریخته ارلن داخل را( Fe3O4) نانواکسیدآهن ذرات از نیاز مورد اندازه به ابتدا نانوسیال

 مخلوط تا است شده داده قرار W51 توان و KHz41 انسفرک شدت با اولتراسونیک دستگاه داخل در ساعت نیم مدت به و نموده اضافه آن به

 محلول نهایی حجم پنجم-چهار تا و ریخته اسید اکریلیک پلی از نیاز مورد مقدار به دیگر ارلن یک داخل در همزمان بطور. گردد حاصل یکنواخت

 محلول تا گرفت قرار دقیقه بر دور 511 چرخش با ومیزیر همزن دستگاه روی بر ساعت یک مدت به و شد اضافه مقعطر آب آن به نیاز مورد نانوسیال

 یکنواخت محلول تا گرفت قرار اولتراسونیک دستگاه داخل در ساعت یک مدت به دوباره و کرده مخلوط هم با را محلول دو. گردید حاصل یکنواختی

 شکلی به تثبیت فرایند تا داده قرار اتاق دمای در ساعت 24 مدت به را حاصل محلول این. شود تشکیل اسید اکریلیک پلی با شده تثبیت نانواکسیدآهن از
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 شده داده قرار اولتراسونیک دستگاه داخل در ساعت نیم مدت به دوباره آزمایشات انجام از قبل و زمان مدت این طی از بعد و بپذیرد صورت یکنواخت

 . است

 

  متخلخل  طیمح .2.2
شن شسته از  آزمایش ستون داخلبرای پر کردن . شد انجام سانتیمتر 41 ارتفاع به و سانتیمتر 5/3 داخلی قطر بهآزمایش شیشه ای  ستون در آزمایشات

 2تا ارتفاع حدود  شیستون آزما یدر ابتداگردید. در اینجا نیز  پر  متریلیم 8/0و با اندازه قطر متوسط  211الک  یو مانده بر رو 8رد شده از الک شده و 

در  یخال یضاحجم ف ،شن شسته شدهاز  شیاستفاده شد. با پر شدن کامل ستون آزما یورود انیکننده جر کنواختیبه عنوان  شهیاز خرده ش متریسانت

 21 ایا شن شسته شده ب ای شیشه گوی از پرشده آزمایش ستون آزمایش، انجام بار هر از قبل. دیمحاسبه گرد 31/1متر معادل تخلخل  یلیم 001حدود 

 داده عبور آن از مقطعر آب خالی حفرات حجم 21 برابر میزان به آن از بعد و شده شوی اسید HCL نرمال 5/1 اسید محلول خالی حفرات حجم برابر

 .گردد حاصل اشباعی و همگن یکنواخت، متخلخل محیط تا

 

 شیروش انجام آزما .2.2
تثبیت شده با پلی اکریلیک اسید در غلظت  لول نانوسیال اکسیدآهنحجم حفرات خالی( محشش برابر میلی لیتر )در حدود   611در هر آزمایش مقدار 

شن شسته حاصل از پر شدن ستون آزمایش از سانتیمتر باالتر از محیط متخلخل  25و  05، 5از ارتفاع ( میلی گرم بر لیتر 511و  311، 011های متفاوت )

 پایان از بعد. ه استشد گیری نمونه به شروع مساوی زمانی های گام در خروجی از تزریق شروع اهمزمان ب از قسمت تحتانی تزریق شده است.  شده و

 شستشوی تا جریان برقراری این و گردید برقرار متخلخل محیط به ورودی، نانوسیال محلول ارتفاع همان با مقعطر آب جریان دوباره نانوسیال تزریق

 غلظت تعیین. داشت ادامه خروجی در اسید اکریلیک پلی با شده تثبیت آهن کسیدا نانوذرات غلظت شدن صفر و مقعطر آب با متخلخل محیط کامل

به کمک اسید هیدروکلرید برای حل کردن  به روش هضم فرابنفش اسپکتروفوتومتر دستگاه با آزمایش، ستون خروجی از شده گرفته های نمونه

 ها آزمایش از یک هر یرخنه تجرب نمودار و شد انجام 01و0رتوفنانترولین و ا 5/3-3بین  PHنانوذرات اکسید آهن، سدیم استات برای تنظیم کردن 

 (.2 )شکل شماره.گردید رسم

 
 شاتیآزما انجام ندیفرآ از کیشمات ریتصو -2شکل

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 بابل، عمراندانشکده مهندسي ي مهندسي عمران، لّمکنگره  تمینهش

 7313ماه ارديبهشت 71و  71

 

 4

 نتایج  .2
ده با پلی اکریلیک اسید و در این قسمت نتایج آزمایشات در دوبخش ارائه می شود. در بخش اول مشخصات کیفی محلول نانوسیال اکسیدآهن تثبیت ش 

 در بخش دوم نتایج حاصل از ترزیق محلول نانوسیال در ستون آزمایش ارائه شده است.

 نتایج حاصل از آزمایشات بر روی محلول نانوسیال.  2.1
غلظت مورد آزمایش نمونه دو  ازبرای نمونه  برای مشخص نمودن توزیع اندازه ذرات نانواکسیدآهن تثبیت شده با پلی اکریلیک اسید در محلول نانوسیال

برای نشان دادن پایداری محلول همچنین دامنه تغییرات و مقدار متوسط سایز اندازه ذرات تعیین گردید.  ذرات توزیع ای تهیه شده و با استفاده از آزمایش

ه نتایج هر گردبد کنیز انجام  )ζ(ونه ها آزمایش تعیین پتانسیل زتا نانوسیال و عدم تشکیل کلوخه و در نهایت عدم نشست نمونه ها، بر روی هر یک از نم

 ارائه شده است.  3و نمودارهای آنها در شکل  2دو آزمایش به صورت خالصه در جدول 

 
 محلول نانوسیال )ζ(تثبیت شده و پتانسیل زتا  (Fe3O4) مقدار قطر متوسط ذرات نانو اکسیدآهن -2 جدول

 (ζزتا ) پتانسیل

 ب میلی ولت()برحس

 تثبیت شده (Fe3O4) قطر متوسط ذرات نانواکسیدآهن

 )برحسب نانومتر(

 غلظت

 )میلی گرم بر لیتر( 

44/46- 

01/50- 

31/50 

99/48 

011 

511 

 
ان در محدوده نانو اکسیدآهن تثبیت شده با پلی اکریلیک اسید همچنذرات مشاهده می گردد اندازه متوسط نانو،  2 جدولبا توجه به مقادیر ارائه شده در 

( می توان نتیجه گرفت که محلول نانوسیال از ζ| ≥ 31|بوده است،) 31می باشد. از آنجا که مقدار قدرمطلق پتانسیل زتا برای تمامی نمونه ها بیشتر از 

 پایداری و ثبات مناسبی برخوردار بوده و رسوب آنی نداشته است.

 
   با نانوسیال هایدر ( 2:1با پلی اکریلیک اسید )با نسبت وزنی شده  تی( تثبFe3O4) دآهنیساک ذراتاندازه نانو عینمودار توز - 3 شکل

 میلی گرم بر لیتر )ب(511)الف(، 111 های غلظت

 

 آزمایش   ستون در نانوسیال حرکت آزمایش نتایج.  2.2
رم بر یگلیم 511و 311،011 های با غلظت دیاس کیلیاکر یبا پلشده  تیتثب دآهنیاکسهای  نانوسیال از یک هر قیحاصل از تزر تجربیرخنه  ینمودارها 

 درارائه شده است.   6تا  4شماره های در شکل  شیبه ستون آزماسانتیمتری از خروجی(  25و 05،5)مختلف تزریق  در ارتفاع 2:0ی با نسبت وزن و تریل

 ارتفاع در اسید اکریلیک پلی با شده تثبیت آهن اکسید نانوذره لیتر بر رمگ میلی 011 غلظت با نانوسیال محلول برایی تجربرخنه  مودارهاین  4 شکل

 آزمایش ستون به ورودی نانوسیال جریان هد ارتفاع میزانبا افزایش  شود می مشاهده شکل این در که همانطور. است شده داده نشان تزریق متفاوت های

با  6و  5تغییر زیادی نکرده است ولیکن در دو شکل  آزمایش ستون خروجی در  C/C0 نسبتدر این غلظت، ( باشد می جریان سرعت معرف که)

 در C/C0 نسبت مقدار بیشترین سانتیمتر 25 هد ارتفاع برای بطوریکه ستافزایش ارتفاع تزریق میزان غلظت در خروجی افزایش یافته است بطوریکه 

 هد ارتفاع برای آزمایش ستون خروجی در  C/C0 نسبت مقدار کمترین نهایت در و سانتیمتر 05 ارتفاعی هد برای آن از پس و آزمایش ستون خروجی

 جنبشی انرژی افزایش سبب آزمایش ستون به نانوسیال ورودی جریان هد ارتفاع باالرفتن است شده مشاهده که همانطور. است شده مشاهده سانتیمتر 5

 باعث و باشد محیط به سیاالت نانو جذب عدم بر دلیلی می تواند این و شده محیط با برخورد هنگام در ذرات انرژی تراز افزایش مشخصا و ذرات

 . شود( خروجی) اندازه گیری محل در C/C0 نسبت افزایش
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 میلی گرم بر لیتر 111حاصل از تزریق نانوسیال اکسیدآهن تثبیت شده با غلظت  یرخنه تجربنمودارهای -4 شکل

 

 
 میلی گرم بر لیتر 311صل از تزریق نانوسیال اکسیدآهن تثبیت شده با غلظت حا یرخنه تجربنمودارهای -5 شکل
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 میلی گرم بر لیتر 511حاصل از تزریق نانوسیال اکسیدآهن تثبیت شده با غلظت  یرخنه تجربنمودارهای  -6 شکل

 
در  متفاوت های غلظت با شده تثبیت اکسیدآهن وذراتنان نانوسیال های از یک هر تزریق از حاصلی تجربرخنه  نمودارهای 9تا  7 در شکل های شماره

 تثبیت آهن اکسید میلی گرم بر لیتر نانوذره 511و 311،011 برای غلظت هایی تجربرخنه  نمودارهای 7در شکل  .است شده هد ثابت ارائه ارتفاع یک

در خروجی  C/C0 مودار مشاهده می گردد بیشترین مقدار نسبتسانتیمتر ارائه شده است. همانطور که در ن 5اسید در ارتفاع هد  اکریلیک پلی با شده

میلی گرم بر لیتر ثبت  511میلی گرم بر لیتر و در نهایت برای غلظت  311میلی گرم بر لیتر و پس از آن برای غلظت  011ستون آزمایش ابتدا برای غلظت 

گرم بر  311در خروجی ستون آزمایش ابتدا برای غلظت  C/C0 ن مقدار نسبتبیشتری 9و  8 شده است. در حالیکه در دو نمودار ارائه شده در شکل های

میلی گرم بر لیتر ثبت شده است که این نشان دهنده اثر همزمان هر دوپارامتر  511گرم بر لیتر و در نهایت برای غلظت  011لیتر و بعد از آن برای غلظت 

بر روی میزان جذب برای غلظت های بزرگتر است. تاثیر غلظت اولیه بر روی ویسکوزیته غلظت اولیه محلول نانوسیال عبوری و سرعت جریان عبوری 

خش )گرانروی( می باشد بطوری که افزایش غلظت سبب افزایش ویسکوزیته نانوسیال می شود و با افزایش ویسکوزیته نانوسیال عبوری میزان ضریب پ

گذارد و سبب کاهش آن شود. از طرفی با افزایش ارتفاع هد جریان نانوسیال ورودی به آن کاهش می یابد که می تواند برروی جذب محیطی تاثیر ب

 محیط متخلخل باعث کاهش جذب محیط می شود. 
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 سانتیمتر  5حاصل از تزریق نانوسیال اکسیدآهن تثبیت شده با غلظت های متفاوت و در هد تزریق رخنه تجربی  نمودارهای -7 شکل

 

 
 سانتیمتر  15 تزریق حاصل از تزریق نانوسیال اکسیدآهن تثبیت شده با غلظت های متفاوت و در هد یخنه تجربر ینمودارها -8 شکل
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 سانتیمتر 25 تزریق حاصل از تزریق نانوسیال اکسیدآهن تثبیت شده با غلظت های متفاوت و در هدرخنه تجربی  نمودارهای -9 شکل

 

 نتیجه گیری . 2
 ارائه شده است: ریبصورت خالصه به شرح ز جیقسمت از مقاله نتا نیا در

کننده از  یریجلوگ نیآهن و همچن دیشدن ذرات نانواکسکلوخه از  یریجلوگ یعامل کمک کننده برا کیتوان  ی( مPAA) دیاس کیلیاکر ی( از پل0

 .اشدی شتهدا یکننده  نییتعنقش ن به منطقه آلوده و انتقال آ الینانوسمحلول درجا  قیتواند در تزر یخود م نیکه ااستفاده نمود ذرات نانو ینشست آن

 خواهد شد. رتریپذمنطقه آلوده امکان انتقال آن به سمت یافته است و  کاهش یطیجذب مح زانی( مقیسرعت تزر شی)افزا قیتزرارتفاع  شی( با افزا2

ینه جهت استفاده در محیط خاکی واقعی متفاوت می باشد. لذا میزان غلظت به ]03و02[پژوهشگران در گذشته توسط همین با توجه به انجام مطالعات ( 3

لی با توجه میزان غلظت بهینه با توجه به انجام آزمایشات مطابق مراحل انجام شده در آزمایشات قبلی برای هر نوع خاک می بایست تعیین گردد. بطور ک

میلی گرم نانوذره  0) 2به  0وزنی نسبت میلی گرم بر لیتر  و  011با غلظت اسید اکسیدآهن تثبیت شده با پلی اکریلیک نانوسیال  به آزمایشات انجام شده

 از نقطه نظر پایداری و میزان انتقال از عملکرد بسیار خوبی برخوردار بوده است.میلی گرم پلی اکریلیک اسید(  2اکسید آهن، 
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 هفتماین " ،(III)آهان  اکساید  ذرات ناانو  مایع فاز پایداری منظور به PAA نسبت بهینه سازی" :(0390. )م لزار،. و گدانشگر، ف.ف. ساغروانی، س. 00

 .زاهدان عمران، ملی کنفرانس

 دیاسا  کیا لیاکر یشده با پلا  تی(  تثبFe3O4) دآهنیاکس الیو حرکت نانوس یداریپا یبررس "(: 0392. گلزار، م. ساغروانی، س.ف. و دانشگر، ف. )02

 س هیدرولیک ایران، کرجدوازدهمین کنفران "ی،بعد کیمتخلخل  طیدر مح

بررسای اثارات غلظاات و سارعت جریاان نانوساایال عباوری بار میاازان انتقاال نااانوذرات         "(: 0392. گلازار، م. اژدری مقادم، م. و ساااغروانی، س.ف. )  03

 ایران، همدان اولین همایش ملی پژوهش های محیط زیست  "،اکریلیک اسید در محیط متخلخل یک بعدیتثبیت شده با پلی  (Fe3O4) اکسیدآهن
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