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بررسی اثر  pHدر حذف یون مس از محیطهای آبی با استفاده از نانوذرات
آهناکسید و نانوکامپوزیتهای آهناکسید/هیدروکسیآپاتیت
ایرج کاظمینژاد ،ثنا احمدیزاده
گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران

چکیده
در این تحقیق نانوذرات مغناطیسی آهناکسید و نانوکامپوزیتهای آهناکسید /هیدروکسیآپاتیت بهروش همرسوبی ساخته شدند.
نانوذرات ساختهشده با استفاده از دستگاههای الگوی پراش پرتوی ایکس ( ،(XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی
) ،)FESEMاسپپکتروفوتومتری تددیل فوریه مادون قرمز ) )FT-IRو مغناطیسسپن نمونة ارتااشپی ) (VSMمشپصههیابی
شپپدند .الگوی پراش پرتوی ایکس نمونهها سپپاختار هگزاگوناه هیدروکسپپیآپاتیت و تتراگوناه مگمایت را تأیید کردند .نتای
حاصپل از میکروسپکوپ الکترونی روبشپی گسیل میدانی نشان داد که در هر دو نمونه ،نانوذرات تهیهشده تقریداً کروی شکل و
اندازه میانگین آنها برای نانوذرات آهناکسپید و آهناکسید /هیدروکسیآپاتیت بهترتیب  21±1 nmو  23±1 nmاست .منحنی
پسپماند نمونهها نشپان داد که در نمونههای تهیهشپده ،نیروی وادارندگی تقریداً صفر بوده و نانوذرات خاصیت ابرپارامغناطیس از
خود نشان دادند .میزان مغناطش اشداع در نانوذرات آهناکسید  21/39 emu/gبود ،در حالی که این میزان در نانوذرات آهناکسید
 /هیدروکسپپیآپاتیت به  1/93 emu/gکاهش یافت .در نهایت نانوذرات تهیه شپپده بهعنوان جاذب برای حذف یونهای مس از
محیطهای آبی بهکارگرفته شپدند و بهمنظور مقایسپه قابلیت حذف یونهای مس توسط نانوذرات آهناکسید و نانوکامپوزیتهای
آهناکسپپید /هیدروکسپپیآپاتیت از محیطهای آبی ،بازده و ظرفیت جذب یونهای مس در  pHهای مصتلف محلوه توسپپط این
نانوذرات تایین گردید.

کلیدواژگان:

نانوذرات ،هیدروکسیآپاتیت ،همرسوبی ،فلزات سنگین ،آهناکسید ،مس

و کاهش بهعنوان جاذبی مهم برای پاکسازی انواع

مقدمه
هیدروکسیآپاتیت

پسابهای صناتی از جمله فلزات سنگین تددیل شده
با

فرموه

شیمیایی

است [1و .]3هرچند گزارشاتی مدنی بر ظرفیت جذب

) Ca5(PO4)3(OHو عالمت اختهاری  HAPبهعنوان

باالی هیدروکسیآپاتیت در جذب فلزات سنگین از

مهمترین عضو خانواده کلسیم فسفاتها و اصلیترین

محیطهای آبی وجود دارد [ ،]1اما مشکل اساسی برای

مادة مادنی تشکیل دهنده استصوان ،عاج و مینای دندان

استفاده از این جاذب قوی ،جداسازی این جاذب باد

عالوه بر کاربردهای وسیای که در زمینه پزشکی دارد

از جذب آالینده است .از میان نانوذرات مغناطیسی،

[ ،]2با استفاده از قابلیت جایگیری انواع فلزات سنگین

نانوذرات آهناکسید بهعلت سهولت ساخت ،امکان

در ساختار بلوری خود ،زیست سازگاری باال ،حاللیت

عاملدارکردن و پوششدار کردن این نانوذرات و نیز در

بسیار کم در آب و پایداری باال در برابر شرایط اکسایش

مواردی دارا بودن خواص ابرپارامغناطیس نسدت
نویسنده مسئوهI.Kazeminezhad@scu.ac.ir :
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بهحالت توده ،مسیری مناسب را برای فناوری
جداسازی مغناطیسی آالیندهها فراهم میآورد [.]5
تاکنون فاالیتهای زیادی از جمله :روشهای

جپپدوه .2مپپواد شپپیمیایی مپپورد نیپپاز بپپرای سپپاخت نپپانوذرات
آهپپپپناکسپپپپید و نانوکامپوزیپپپپتهپپپپای آهپپپپناکسپپپپید/

بیولوژیکی [ ،]1فرآیندهای غشایی [ ،]7الکترودیالیز

هیدروکسپپیآپاتیپپت بپپهروش هپپمرسپپوبی و اسپپتفاده از آنهپپا

[ ،]9تداده یونی [ ،]3ترسیب شیمیایی [ ]21و اسمز

در جذب یون مس.

ماکوس [ ،]22برای جذب و جداسازی فلزات سنگین

نام ماده

و کاهش اثرات سمی آنها انجام شده است .بسیاری از

شیمیایی

این روشها دارای ماایدی از قدیل هزینههای باالی

کلسیم نیترات

عملیاتی ،حجم لجن باال و تولید آلودگیهای ثانویه و

چهارآبه

زمانبر بودن میباشند ،بنابراین ساخت جاذبهایی با

دیآمونیوم

ظرفیت جذب باال و جداسازی سریع و آسان آالینده

هیدروژن

مورد نیاز است .یکی از ویژگیهای برجستهای که باعث

فسفات

ظهور هرچه بیشتر فناورینانو شده است ،نسدت سطح

آهن کلرید

به حجم باالی نانو مواد است .بهدلیل این ویژگی
برجسته و دیگر خواص منحهر به فرد ،نانو ذرات
میتوانند پتانسیل باالیی در جذب آالیندهها از
محیطهای آلوده داشته باشند .مس یکی از فلزاتی است
که بهطور گسترده در بسیاری از صنایع مانند :صنایع

فرمول

چهارآبه
آهن کلرید
ششآبه
هیدروکسید
آمونیوم
مس نیترات

آبکاری فلزات ،تولید کود شیمیایی ،تولید چوب و

سهآبه

صنات رنگدانه مورد استفاده قرار میگیرد .توساة

هیدروکلریک

سریع این صنایع منجر به تجمع یون مس در محیط

اسید

Ca(NO3)2·4H2O

)NH4)2HPO4

FeCl2·4H2O

FeCl3·6H2O

NH4·OH

Cu(NO3)2·3H2O

HCl

جرم مولی
))g/mol

131/25

231/17

239/92
171/3
35/11
112/11
31/11

زیست شده و بهعلت ماندگاری زیاد در محیط زیست
و غیر قابل تجزیه بودن ،مقادیر باالی آن منجر به
آسیبهای جدی به سالمت انسان و محیط زیست
میشود [.]21

کارهای آزمایشگاهی

تهیه نانوذرات آهناکسید
 FeCl2·4H2Oو  FeCl3·6H2Oبه نسدت مولی 1
به  2در  31میلیلیتر آب یونزدایی شده تحت اتمسفر
ازت ) )N2در دمای اتاق حل شدند ،سپس محلوه
 NH4·OHتحت چرخش همزن مکانیکی بهصورت

مواد شیمیایی مورد نیاز برای ساخت نانوذرات

قطرهقطره در دمای اتاق تا رسیدن به  pH=22به

آهناکسید و هیدروکسیآپاتیت مغناطیسی و استفاده از

محلوه فوق اضافه گردید .پس از مدت زمان  1ساعت

آنها در جذب یون مس از محیط آبی در جدوه ()2

رسوب حاصل شستشو داده شد و در دمای 251oC

نشان داده شده است.

خشک شده و آسیاب گردید.
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تهیههه نانوکامپوزیههتهههای آهههناکسههید/
هیدروکسیآپاتیت
 FeCl2·4H2Oو  FeCl3·6H2Oبه نسدت مولی  1به
 2در  31میلیلیتر آب دوبار یونزدایی شده تحت
اتمسفر ازت ) )N2در دمای اتاق حل کرده و تا رسیدن
به  pH=22محلوه  NH4·OHتحت چرخش همزن
مکانیکی ،بهصورت قطره قطره به محلوه فوق اضافه
گردید .سپس  211 mLمحلوه حاوی 33/7mmol
 Ca(NO3)2·4H2Oو  (NH4)2HPO4 11 mmolکه
 pHآن بر روی  22تنظیم شده است ،بهصورت
قطرهقطره تحت چرخش همزن مکانیکی به رسوب
فوق اضافه گردید [ .]23در این مرحله ،تنظیم
سوسپانسیون حاوی کلسیم و فسفات از اهمیت زیادی
برخوردار است ،در صورت تنظیم  pHسوسپانسیون در
محدودة اسیدی ،احتماه تشکیل هستههای آمورف و یا
ورود فازهای دیگر کلسیم فسفات ،مانند اکتاکلسیم
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آزمایش جذب یونهای مس با نانوذرات تهیه شده،
بپا اسپپپتفاده از آزمایشهای پیمانهای انجام شپپپد این
بررسپپی در ظروف حاوی  51 mLمحلوه یون مس با
غلظپت  ،21g.mL-1مقدار  1/1215گرم از نانوذرات
اضپافه شپپد .سپپپس این نمونهها بر روی دسپپتگاهی با
دور  251rpmبپه لرزه در آمپدنپد .کلیپة آزمایشهای
جذب ،در دمای  15±1 oCانجام شپد .باد از گذشت
زمان یک ساعت ،نانوذرات با استفاده از یک آهنربای
مغناطیسپپی قوی جدا شپپدند .پس از صپپافکردن کلیه
نمونهها ،غلظت یون مس باقیمانده توسپپپط دسپپپتگاه
جذب اتمیشپپالهای قرائت گردید .بهمنظور محاسپپده
درصپد حذف و ظرفیت جذب نانوذرات آهناکسید و
نانوکامپوزیتهای آهناکسپپید /هیدروکسپپیآپاتیت از
روابط  2و  1استفاده گردید [21و:]27
2

C 0 C
100
C0

1

R 

C C
q 0
V
m

فسفات ( )Ca8H2(PO4)6·5H2Oو دیکلسیم فسفات

در این روابط  Rدرصد حذف (بازدة جذب) نانوذرات،

( )Ca(HPO4)·2H2Oافزایش و احتماه تشکیل

 C0غلظپت اولیپه یونهای مس برحسپپپب میلیگرم بر

ساختارهایی با ریصت نواری و میلهای شکل وجود

لیتر C ،غلظت ثانویه یونهای مس در محلوه برحسب

خواهد داشت [ 21و  .]25رسوب فوق به مدت 1

میلیگرم بر لیتر q ،مقدار یون جذب شپپپده برحسپپپب

ساعت در دمای  211 oCدر آون حرارت داده شد .این

میلیگرم بر گرم m ،جرم جاذب برحسپپپب گرم و V

دما مشابه دمای اصالح هیدروترمالی میباشد [.]21

حجم محلوه برحسب لیتر میباشد.

رسوب قهوهای رنگ بهدست آمده در مدت زمان 11
ساعت بدون حرکت در دمای اتاق قرار داده شد (زمان

نتایج وبحث

پیرسازی) ،سپس رسوب فوق با استفاده از آهنربا جمع

شکل  2الگوی پراش پرتوی ایکس نانوذرات

آوری شده و پس از چندین مرتده شستشو ،در دمای

آهناکسید و نانوکامپوزیتهای آهناکسید/هیدروکسی

 211 oCخشک گردید.

آپاتیت را نشان میدهد .این الگو نشان میدهد که
قلههای پراش در توافق با دادههای نظری کارت

جذب یونهای مس با اسههتفاده از نانوذرات

استانداردهای ( )ICSD 12-171-1511مربوط به

آهناکسهید و نانوکامپوزیتهای آهناکسید/

هیدروکسیآپاتیت با ساختار هگزاگوناه ( )P63/mو

هیدروکسیآپاتیت در محیط آبی

( )ICSD 12-123-1511مربوط به مگمایت با ساختار

بررسی اثر  pHدر حذف یون مس...
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تتراگوناه هستند .همانطور که مالحظه میشود تقریداً
هیچگونه قله اضافی مدنی بر وجود ناخالهی در نمونهها
مشاهده نمیشود.

شکل .1الگوی پراش پرتوی ایکس الف) نانوذرات آهناکسید ،ب) نانوکامپوزیتهای آهناکسید /هیدروکسیآپاتیت.

شپپکل  1تهپپاویر  FESEMدو نمونه نوعی نانوذرات

میانگین اندازه ذرات برای نانوذرات آهناکسید 21±1

آهناکسپپپیپپد و نپپانوکپپامپوزیپپتهپپای آهناکسپپپیپپد/

نپپانومتر و برای نپپانوکپپامپوزیپپت هپپای آهن اکسپپپیپپد/

هیدروکسپپیآپاتیت را نشپپان میدهد .همانگونه که در

هیدروکسیآپاتیت  23±1نانومتر میباشد .این افزایش

تهپپپاویر دیده میشپپپود ،نمونههای تهیه شپپپده تقریداً

انپپدازه در نپپانپوکپپامپپپوزیپپت هپپای آهن اکسپپپیپپد/

کروی شپپپکپل و در برخی نواحی کلوخهای شپپپکل

هیدروکسپپیآپاتیت نسپپپدت به نانوذرات آهناکسپپپید

هسپپتند .کلوخهای شپپدن ذرات میتواند در اثر کاهش

می توانپد بهعلت پوشپپپیده شپپپدن سپپپطح نانوذرات

اندازه ذرات و افزایش انرژی سپپپطحی ذرات باشپپپد.

آهناکسید به هیدروکسیآپاتیت باشد.

(الف)

500nm
500nm

(ب)

500nm
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شکل .2تهاویر  FESEMالف) نانوذرات اکسیدآهن ،ب) نانوکامپوزیتهای آهناکسید /هیدروکسیآپاتیت.

میباشد .قلههای جذبی کوچک و پهن مشاهده شده در
بهمنظور تأیید تشکیل پیوندها در ساختار نانوذرات
آهناکسید

و

نانوکامپوزیتهای

آهناکسید/هیدروکسیآپاتیت ،طیفسنجی تددیل فوریه
مادون قرمز نمونهها انجام شد .شکل 3طیف تددیل فوریه
مادون قرمز نانوذرات ساخته شده را نشان میدهد .در
شکل (الف) قلههای جذبی مشاهده شده در نواحی
تقریدی ،512cm-1 ،112cm-1و  137cm-1مربوط به
حرکات کششی پیوند  Fe-Oدر ساختار مگمایت و قلة
جذبی ظاهر شده در ناحیة تقریدی  2111cm-1مربوط به
حرکات ارتااشی گروه هیدروکسیل آب جذب شده،
میباشند .در شکل (ب) قلة جذبی مشاهده شده در511

ناحیة تقریدی  993cm-1و  2511cm-1مربوط به حرکات
کششی گروه کربنات است که بهطور ماموه در مقادیر
اندک در ساختار هیدروکسیآپاتیت ظاهر میشود .قلههای
مشاهده شده در نواحی تقریدی  2111cm-1تا 2211cm-1
مربوط به حرکات کششی نامتقارن پیوندهای  O-P-Oدر
گروه فسفات میباشند .قله پهن ظاهر شده در محدودة
 3111cm-1تا  3511cm-1مربوط به حرکات خمشی
گروه هیدروکسیل آب جذب شده است [ .]29مطالاة
طیفسنجی تددیل فوریه مادون قرمز نشان میدهد که
پیوندهای الزم در ساختار نمونههای تهیه شده شکل گرفته
است.

 cm-1مربوط به حرکات خمشی پیوندها در گروه فسفات

(ب)

شکل .3طیف  FT-IRالف) نانوذرات آهناکسید ،ب) نانوکامپوزیتهای آهناکسید/هیدروکسیآپاتیت.

بررسی اثر  pHدر حذف یون مس...
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خپپواص مغناطیسپپی نپپانوذرات تهیپپه شپپده توسپپط

منحنپپپپی پسپپپپماند نپپپپانوذرات آهپپپپناکسپپپپید و

دسپپتگاه  VSMدر دمپپای اتپپاق و در گسپپترة Oe

نانوکامپوزیپپتهپپای آهپپناکسید/هیدروکسپپیآپاتیپپت

 ±21111مپپپورد بررسپپپی قپپپرار گرفپپپت .شپپپکل1

را نشان میدهد.

شکل .4حلقة پسماند مغناطیسی الف) نانوذرات آهناکسید ،ب) نانوکامپوزیتهای آهناکسید/هیدروکسیآپاتیت.

همانطور که مالحظه میشود در نمونههای ساختهشده
نیروی وادارندگی تقریداً صفر است ،که نشاندهندة
رفتار ابرپارامغناطیس نانوذرات میباشد .هنگامی که
اندازه یک ذره به پایین تراز یک مقدار بحرانی کاهش
مییابد ( ،)51mnذرات فرومغناطیس ناپایدار میشوند.
با کاهش اندازه ذره به مقیاس نانو ،انرژی سطح
فوقالااده بزرگ خواهد شد و در نتیجه انرژی مورد
نیاز برای تغییر خودبهخودی جهت پالریزاسیون
حوزهها را فراهم میشود [ .]23همانطور که مشصص
است ،مقدار مغناطش اشداع در نانوذرات آهناکسید و
نانوکامپوزیتهای

آهناکسید/

هیدروکسیآپاتیت

بهترتیب  21/39emu/gو  1/93emu/gمیباشد ،که این
کاهش در اشداع بهدلیل پوشیده شدن سطح نانوذرات
آهناکسید با هیدروکسیآپاتیت دیامغناطیس است

[ .]29با توجه به اهمیت نانوذرات ابرپارامغناطیس در
کاربردهای زیست محیطی و اهمیت بازیافت این
نانوذرات بهمنظور استفاده مجدد از آنها ،رفتار
ابرپارامغناطیسی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رفتار ابرپارامغناطیسی نانوذرات را قادر میسازد که باد
از حذف میدان مغناطیسی خاصیت مغناطیسی خود را
از دست بدهند که این خاصیت جداسازی مغناطیسی
را با استفاده از یک میدان خارجی ضایف در مدت
زمانی کوتاه امکان پذیر میسازد [.]11

استفاده از نانوذرات مغناطیسی آهناکسید و
نهههانهههوکهههامهههپهههوزیهههت ههههای
آهن اکسههیهد/هیدروکسههی آپاتیت به عنوان
جاذب یونهای مس از محیط آبی
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اتهاه یونهای فلزی به گروههای سطحی به شدت

آهناکسید/هیدروکسیآپاتیت در گسترة  pHمحلوه 1

به  pHوابسته است .لذا  pHمحلوه آبی پارامتر بسیار

تا  33/7 ،5درصد و  33mg/gمیباشد .در نانوذرات

مهمی در فرآیند جذب یونهای مس میباشد .بنابراین

آهناکسید یونهای هیدروکسیل موجود در سطح

با تغییر  pHمحلوه و ثابت نگه داشتن پارامترهایی نظیر

نانوذرات ،امکان جذب یونهای مس را فراهم میآورد.

غلظت اولیة یونهای مس ،زمان لرزاندن و مقدار

این در حالی است که در نانوذرات مغناطیسی

جاذب ،ظرفیت جذب و بازدة جذب یونهای مس

هیدروکسیآپاتیت عالوه بر جذب یونهای مس توسط

توسط نانوذرات تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت.

گروههای هیدروکسیل در سطح نانوذرات ،امکان

شکل 5و  1بهترتیب منحنی بازدة جذب و ظرفیت

جایگزینی یونهای مس با یونهای کلسیم موجود در

و

ساختار هیدروکسیآپاتیت نیز وجود دارد [ .]12بنابراین

نانوکامپوزیتهای آهناکسید/هیدروکسیآپاتیت را

بازدة جذب آن نسدت به نانوذرات آهناکسید افزایش

نشان میدهد .با توجه به شکل 5و 1در  pHمحلوههای

مییابد .با افزایش بیشتر میزان  ،pHآنیونهای OH-

اسیدی  1تا  ،3بار سطحی جاذب مثدت بوده که سدب

محیط افزایش مییابند .در نتیجه رقابت آنها با جاذب

دفع یونهای  Cu2+خواهد شد .همچنین رقابتی بین

در جذب یونهای مس افزایش یافته و تشکیل

یونهای  ،H+موجود در محیط و یونهای  Cu2+برای

مجموعههای هیدروکسیلی  Cu(OH)+داده ،که این امر

جذب شدن بر روی جاذب وجود دارد که باعث کاهش

باعث کاهش جذب یونهای مس توسط جاذب خواهد

مقادیر جذب میگردد .با افزیش  pHمحلوه و کاهش

شد [ .]23در هر دو نمودار ،مالحظه میشود که بازدة

یونهای  ،H+بازدة جذب و بهدنداه آن ظرفیت جذب

جذب و ظرفیت جذب نانوذرات در  pHباالتر از 1

نانوذرات افزایش مییابد ،بهطوریکه برای نانوذرات

برای نانوذرات آهناکسید و  pHباالتر از  5برای

آهناکسید بیشترین میزان بازدة جذب و ظرفیت جذب

نانوکامپوزیتهای آهناکسید/هیدروکسیآپاتیت کاهش

درگسترة  pHمحلوه  5تا  1به ترتیب  51/11درصد و

مییابد.

جذب

نانوذرات

11/5mg/g

و

مغناطیسی

برای

آهناکسید

نانوکامپوزیتهای

شکل .5منحنی بازدة جذب یونهای مس نانوذرات آهناکسید و نانوکامپوزیتهای آهناکسید/هیدروکسیآپاتیت.

بررسی اثر  pHدر حذف یون مس...
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شکل .6منحنی ظرفیت جذب نانوذرات آهناکسید و نانوکامپوزیتهای آهناکسید/هیدروکسیآپاتیت.

به نانوذرات آهناکسید میباشد .جاذبهای سطحی

نتیجهگیری

مادنی نسدت بهگونههای کربن فااه و یا جاذبهای

در این تحقیق نانوذرات آهناکسید مگمایت و
مغناطیسی

نانوکامپوزیتهای
آهناکسید/هیدروکسیآپاتیت

بهروش

همرسوبی

ساخته شدند .تهاویر  FESEMنمونههای تهیه شده،
نانوذرات تقریداً کروی شکل و در برخی مناطق
کلوخهای با اندازة میانگین  21±1و  23±1نانومتر را
نشان دادند .اندازهگیریهای مغناطیسی ،ابرپارامغناطیس
بودن نمونهها را تأیید کرد .مغناطش اشداع نمونهها در
نانوذرات

مغناطیسی

آهناکسید

و

آهناکسید/هیدروکسیآپاتیت بهترتیب 21/39 emu/g
و  1/93 emu/gمیباشد .بررسی نتای حاصل از کاربرد
این نانوذرات بهعنوان جاذب یونهای مس نشان داد که
بیشترین بازده جذب و ظرفیت جذب نانوذرات
مغناطیسی آهناکسید به ترتیب  51/11درصد و
 11/5mg/gمربوط به  5 pHتا  1و بیشترین بازده جذب
و

ظرفیت

جذب

نانوکامپوزیتهای

اکسیدآهن/هیدروکسیآپاتیت  33/7درصد و 33mg/g
مربوط به  1 pHتا  5میباشد ،که نشاندهنده قابلیت
باالی جذب یونهای مس توسط این نانوذرات نسدت

پلیمری پیوند ضایفتری را بین واحدهای جذب کننده
و گونههای جذب شونده برقرار میکنند .بهعالوه این
جاذبها از پایداری گرمایی به مراتب باالتری نیز
برخوردارند .بههمین دلیل میتوان این جاذبها را
بهراحتی بازیابی نمود [.]3
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