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حذف کروم ( )VIاز محیطهای آبی
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تاریخ دریافت31/39/39 :

تاریخ تصحيح31/66/32:

تاریخ پذیرش39/33/39 :

چکيده
گرافن اکسید و کامپوزیتهای آن توجه گستردهای را به عنوان یک جاذب جدید برای حذف انواع آالیندههای مختلف فلزات سنگین به خود جلب کردهاند.
در این پژوهش ،ابتدا نانوکامپوزیت پلیآنیلین/گرافن اکسید به روش پلیمریزاسیون درجای آنیلین در حضور نانو ورقههای گرافن اکسید تهیه شد .در ادامه
کارایی آن در حذف ( Cr)VIاز محیط آبی ،مورد ارزیابی قرار گرفت .آزمونهای طیف بینی فروسرخ تبدیل فوریه ( )FTIRجهت بررسی ساختار شیمیایی
پلیآنیلین ( ،)PANIگرافن اکسید( )GOو نانوکامپوزیت پلیآنیلین/گرافن اکسید( )PANI/GOو آنالیز وزن سنجی حرارتی ( ) TGAجهت بررسی خواص
حرارتی نانوکامپوزیت استفاده گردید .هدایت الکتریکی برای  PANI ،GOو  PANI/GOبه ترتیب مقادیر  0/330 S/m ،3/083 S/mو 6/110 S/m
بدست آمد .مطالعات اثر زمان تماس نشان داد که سنتیک جذب در  PANI/GOبسیار سریعتر از  PANIخالص میباشد ،به طوریکه نانوکامپوزیت
 PANI/GOقادر به حذف ( Cr)VIتا  79/60درصد در مدت زمان  2ساعت میباشد .همچنین ظرفیت جذب برای این نانوجاذب  070/0 mg/gبدست
آمد .مطالعات سنتیکی نشان داد که فرآیند حذف توسط نانوکامپوزیت  ،PANI/GOاز مدل سنتیکی شبه مرتبه دوم پیروی میکند.
کلمات کلیدی  :نانوکامپوزیت ،پلیآنیلین ،گرافن اکسید ،کروم ( ،)VIجذب سطحی.

 -1مقدمه
به دلیل رشد سریع صنعت و تخلیه پساب آنها به محیط ،فلزات سنگین بیش از اندازه وارد محیط زیست شدهاند که این امر
تبدیل به یک نگرانی جهانی شده است] .[1فلزات سنگین از جمله آالیندههای زیست محیطی هستند که مواجهه انسان با آنها
از طریق آب و مواد غذایی ،میتواند مسمومیتهای مزمن و خطرناکی ایجاد کند .کروم از طریق نشت یا روشهای دفع نادرست
وارد محیط زیست شده و اغلب به دو حالت اکسید شده کروم سه ظرفیتی )( (Cr)IIIو کروم شش ظرفیتی )( (Cr)VIیافت
میشود Cr)VI( .یكی از اکسیدانهای سخت ،بسیار سمی ،سرطانزا و عاملی جهشزا میباشد ،در حالیکه ( Cr)IIIسمیت
کمتری دارد .تجمع کروم در بافتهای حیوانی و گیاهی میتواند سبب بروز مشكالت جدی همچنین باعث ایجاد اختالل در
عملكرد کبد ،کلیه و ریه شود .سازمان جهانی بهداشت ،سرطانزا بودن ( Cr)VIرا در انسان تایید نموده است]3و.[9

* .نویسنده مسئوول :استادیار دانشکده شیمی ،دانشگاه مازندران

srnabavi@umz.ac.ir
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موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،حد مجاز کـروم در آب آشامیدنی را  3/31میلی گرم بر لیتر تعیین کرده است .منابع
صنعتی تولید کننده ( Cr)VIعمدتاً شامل :کارخانجات آلیاژی و ساخت فوالد ،شستشوی فلزات ،آبكاری ،دباغی ،چرم و سنتز
2−
 )Cr2 O2−وجود
رنگدانه و رنگرزی میباشد Cr)VI( .معموال در فاضالب به فرم آنیونهای کرومات (  )CrO4و دیکرومات ( 7

داشته و به راحتی با استفاده از روشهای معمولی رسوب نمیکند]5و .[4روشهای متعددی برای حذف فلزات سنگین از
محلولهای آبی وجود دارد که از آن جمله میتوان به جذب سطحی اشاره نمود .این روش به دلیل کاربرد و کارآیی آسان ،مقرون
به صرفه بودن ،قابلیت احیای جاذب و راندمان باال ،در سالهای اخیر مورد توجه زیادی قرارگرفته است و در مقایسه با سایر
روشها ،روش مؤثری برای حذف فلزات سنگین میباشد .اساس عملكرد این روش برهمكنش یون فلز با سطح جامد است .از
عوامل مؤثر بر سرعت جذب سطحی میتوان به مساحت سطح جاذب و طبیعت آن (وجود گروههای عاملی مستعد جذب یون)
اشاره نمود]7و .[6پلی آنیلین ( )PANIبه علت قیمت پایین ،سنتز آسان ،توانایی سنتز در مقیاسهای بزرگ ،رسانندگی باال،
پایداری محیطی باال و شیمی اکسایش کاهش جالب توجه ،یكی از گستردهترین پلیمرهای رسانای مورد بررسی میباشد .علیرغﻢ
آنكه یک تا دو دهه از سنتز  PANIمیگذرد ،این ماده بهعنوان جاذبی در زمینه جداسازی آالیندههای محیطی مطرﺡ شدهاست
] PANI .[8-13به سه حالت اکسیداسیون پرنیگرآنیلین( 1فرم کامال اکسید شده) ،امرالدین( 9فرم نیمه اکسید شده) و
لكوامرالدین( 3فرم کامال کاهش یافته) وجود دارد ،که تنها فرم امرالدین ،هادی الكتریسیته است .مشخص شده است که PANI
به علت کاهش ،Cr)VI( 4ظرفیت حذف مناسبی برای این یون را دارد ،بطوریكه که الكترونها را برای کاهش ( Cr)VIبه (Cr)III

ومكانهای فعال را برای جذب ( Cr)IIIفراهﻢ میکند و به علت داشتن گروههای آمینوایمید ،عملكرد خوبی در حذف یونهای
فلزی سنگین از محلولهای آبی از خود نشان میدهند و میتوانند بهعنوان یک نقطه جذب خوب عمل کنند .همچنین به منظور
بهبود خواص جذبی  PANIاز نانو مواد کربنی نظیر نانو لولههای کربنی و گرافن ،در بافت پلیمرها استفاده میشود ].[11-13
این نانوموادهای کربنی خود به تنهایی نیز به علت مساحت سطح باال و وجود گروههای عاملی ،جاذبهای قوی برای فلزات
سنگین محسوب میشوند .گرافن آلوتروپ دوبعدی کربن است و به علت خصوصیات منحصر به فرد نانوساختارهای دوبعدی خود
از جمله :مساحت سطح ویژه بزرگ ،رسانندگی باال و پایداری عالی به طور گستردهای به عنوان یک پرکننده عالی در بافتهای
پلیمری مورد بررسی قرارگرفتهاند .هزینه تولید گرافن در مقایسه با سایر نانوموادهای کربنی کﻢ است ،بنابراین در جامعه علمی
در بررسی جنبههای مختلف از جمله اصالﺡ سطح گرافن پیشرفت زیادی داشتهاند .گرافناکسید ( ،)GOبه علت حضور چندین
گروه عاملی در سطح خود برای جذب سطحی بسیار مفید و مؤثر عمل میکند .هﻢچنین به دلیل داشتن پتانسیل ظرفیت جذب
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و سطح ویژه باال برای حذف فلزات سنگین از آب مورد استفاده قرار میگیرند]14و .[7اوالد5و نبوی ،6بازده و سنتیک حذف
) Cr(VIرا توسط فرمهای مختلف پلیآنیلین از جمله فیلﻢ و پودر آن ،در حالتهای اکسیداسیون مختلف مورد مطالعه قرار
دادند و بیان کردند که فرم پودر پلیآنیلین مؤثرتر است] .[15ژانگ 7و همكارانش ،پلیآنیلین دوپهشده با سولفوریکاسید را
سنتز و ظرفیت جذب ) Cr (VIرا  25/72 mg/gگزارش کرده اند] .[16فرل 8و همكارانش ،به بررسی فیلﻢ پلیآنیلین به منظور
احیای ( Cr)VIپرداختند .نتایج نشان داد که فیلﻢ پلیآنیلین عملكرد مطلوبی در احیای کروم دارد و ضخامت فیلﻢ تأثیری بر
راندمان آن ندارد] .[17محققان با بررسی حذف سرب و آرسنیک با استفاده از نانوهیبریدهای گرافن اکسید و اکسید آهن منگنز،
مشاهده کردند که گرافن اکسید کارایی باالیی در حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی دارد] .[18سی 2و همكاران ،گرافن
سولفونه شدهای را سنتز کردند که در مقایسه با گرافن وگرافناکسید ،مكانهای جذب بیشتری را برای جذب انواع مختلف فلزات
سنگین نشان داده است] .[12با توجه به عملكرد مطلوب  PANIدر حذف ) ،Cr(VIدر این تحقیق در نظر است اثر افزودن GO

به  PANIدر حذف ) Cr(VIاز محیط آبی مطالعه شود .برای این منظور ابتدا نانوچندسازه  PANI/GOبه روش پلیمریزاسیون
درجای آنیلین در حضور  GOتهیه و مشخصه یابی آن توسط روشهای  TGA ، FTIRو اندازه گیری هدایت الكتریكی انجام
شد .در ادامه عملكرد آن به شكل تعلیق در حذف ) Cr(VIبررسی و مطالعه شد.
 -2بخش تجربی
 -6-3مواد شيميایي و معرفهاي مورد استفاده
پودر گرافیت (شرکت مرک) ،اسید سولفوریک غلیظ تجاری ( 25-27%شرکت مرک) ،اسید کلرید ( 37%شرکت مرک) ،پتاسیﻢ
پرمنگنات ،سدیﻢ نیترات (شرکت مرک) ،آب دیونیزه ،آب مقطر ،آب اکسیژنه ،آنیلین ( 22%شرکت آلدریچ-قبل از استفاده در
خال تقطیر شد) ،آمونیوم پراکسو دی سولفات (شرکت مرک) ،متانول (شرکت مرک) ،آمونیاک ( %95شرکت مرک)
 -3-3دستگاهها
دستگاه اسپكتروفوتومتر مدل  ،Unico-4802سانتریفیوژ مدل  ،RST32اولتراسونیک مدل  DT31Hبا توان pH ،943/33W
متر مدل  ،Knick-766ترازوی دیجیتالی مدل  ،CPA3235همزن مكانیكی مدل  ،KQPS.22همزن مغناطیسی مدل RET
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 ،Bدستگاه اندازه گیری هدایت الكتریكی روش چهار نقطهای FTIR ،مدل  ،Vector22آون مدل  TGA ،D91107مدل STA

 .504اندازه گیری ) Cr(VIدر طول موج بیشینه ی  353/5 nmبا استفاده از دستگاه اسپكتروفوتومتر انجام شد.
 -9-3سنتز گرافن اکسيد ()GO
گرافن اکسید با استفاده از روش اصالﺡ شده هامر به صورت زیر تهیه گردید 3gr :پودر گرافیت به  62mlاسید سولفوریک غلیظ
قرارگرفته در حمام یخ اضافه شد ،سپس  1/5grسدیﻢ نیترات به محلول اضافه و به مدت  33دقیقه در حمام یخ همزده شد .بعد
از گذشت  33دقیقه  2grپتاسیﻢ پرمنگنات همراه با همزدن به آرامی به محلول اضافه شد .در این مرحله رنگ محلول از سیاه
به زرد-سبز لجنی تغییر پیدا کرد .محلول در دمای اتاق به مدت  7ساعت همزده شد .در این مرحله رنگ محلول به سیاه تغییر
رنگ داد .در ادامه  2grپتاسیﻢ پرمنگنات اضافه طی یک ساعت به آرامی به محلول قرار گرفته در دمای اتاق اضافه و مخلوط
غلیظ و چسبناکی ایجاد گردید .محلول به مدت  19ساعت در دمای اتاق همزده شد و رنگ آن به قهوهای روشن تغییر پیدا کرد.
 433mlآب دیونیزه سرد شده به آرامی طی 1ساعت همراه با همزدن به محلول اضافه گردید .محلول از قهوهای روشن به قرمز-
قهوهای تغییر رنگ داد .بعد از گذشت نیﻢ ساعت  6 mlآب اکسیژنه برای کاهش یونهای  MnO4-باقی مانده اضافه و  94ساعت
همزده شد .محلول زرد رنگ بدست آمده ،سانتریفیوژ گردید .سپس رسوب حاصل با آب دیونیزه برای رسیدن به  pHخنثی
شسته شد .در آخر رسوب بدست آمده به مدت  94ساعت در آون تحت دمای  43 oCقرار گرفت تا کامال خشک و به صورت
پودری درآمد ].[93
 -2-3سنتز پليآنيلين ()PANI
 93mlآنیلین تقطیر شده با  13/13mlهیدروکلرید اسید  1/7Mمخلوط و به وسیله آب مقطر به حجﻢ  953mlرسانده شد .برای
ساخت محلول آغازگر نیز 45/6g ،آمونیوم پروکسو دی سولفات با  13/13mlهیدروکلرید اسید  1/7Mمخلوط و به وسیله آب
مقطر به حجﻢ  953mlرسانده و در دمای زیر صفر نگه داشته شد .محلول آنیلین ،درون ظرف مورد نظر ریخته شد و در حمام
یخ و نمک قرار گرفت تا دمای آن به زیر صفر درجه سانتیگراد رسید .در این لحظه محلول آغازگر تهیه شده به آرامی و قطرهای
همراه با همزدن به مدت  3ساعت به محلول اضافه گردید و رنگ مخلوط به سبز تیره تغییر پیدا کرد .پس از اتمام آغازگر ،محلول
به مدت نیﻢ ساعت در دمای اتاق همزده شد و سپس توسط خالء صاف و رسوب حاصل چندین بار با آب دیونیزه تا روشنتر
شدن محلول زیر صافی شستشو داده شد .رسوب جمع آوری و به مدت  94ساعت تحت دمای  43 oCخشک گردید] .[91برای
آندوپه کردن پلیآنیلین حاصل 13gr ،از رسوبات خشک شده ،به  953mlآمونیاک  1/7Mاضافه گردید و برای بدست آوردن
محصولی خنثی به مدت  9ساعت توسط همزن مكانیكی همزده شد .سپس محلول تحت شرایط خالء صاف و رسوبات چندین
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بار با آب مقطر تا روشنتر شدن محلول زیر صافی شستشو و به مدت  9ساعت تحت دمای 63 oCخشک شدند .برای دوپه کردن
پلیآنیلین ،مقدار  9gاز پودر پلیآنیلین آندوپه شده ،به  933mlهیدروکلرید اسید  1Mاضافه و به مدت  3ساعت در دمای اتاق
o

همزده شد .سپس محلول همراه با خالء صاف و رسوب حاصل با متانول ( )153mlشستشو و به مدت  94ساعت تحت دمای C

 43خشک گردید]93و.[99
 -5-3سنتز نانوکامپوزیت ()PANI/GO
مقدار  3/5gگرافن اکسید به  153mlهیدروکلرید اسید  1Mقرار گرفته در حمام اولتراسونیک ،اضافه شد (افزایش  GOبه منظور
پخش شدن مؤثر  15دقیقه به طول انجامید) .محلول به مدت  45دقیقه دیگر به طور متناوب در حمام اولتراسونیک قرار گرفت،
سپس محلول را از حمام درآورده و  1gمونومر آنیلین ( )3/28mlبه آن اضافه و به مدت  33دقیقه در دمای اتاق به شدت همزده
شد .محلول گرافن اکسید و آنیلین درون ظرف مورد نظر ریخته شد و در حمام یخ و نمک قرار گرفت تا دمای آن به زیر صفر
درجه سانتی گراد رسید .محلول آغازگر تهیه شده به آرامی و قطرهای همراه با همزدن به مدت  3ساعت به محلول  GOو آنیلین
اضافه گردید ،رنگ مخلوط به سبز تیره تغییر پیدا کرد .پس از اتمام آغازگر ،محلول به مدت یک  19ساعت در دمای اتاق همزده
o

شد .محلول حاصل سانتریفیوژ و با آب دیونیزه شستشو داده شد .رسوب حاصل جمعآوری و به مدت  94ساعت تحت دمای C

 43خشک گردید .برای آندوپه کردن کامپوزیت ،تمام رسوبات بدست آمده به  953mlآمونیاک  1/7Mاضافه گردید و برای
بدست آوردن محصولی خنثی به مدت  9ساعت توسط همزن مكانیكی همزده شد .سپس محلول تحت شرایط خالء صاف و
رسوبات چندین بار با آب مقطر تا روشنتر شدن محلول زیر صافی شستشو داده شدند .رسوبات به مدت  9ساعت تحت دمای
 63oCخشک شدند .برای دوپه کردن کامپوزیت پودر به  933mlهیدروکلرید اسید  1Mاضافه و به مدت  3ساعت در دمای اتاق
همزده شد .سپس محلول همراه با خالء صاف و رسوبات با متانول ( )153mlشستشو داده شدند و در نهایت به مدت  94ساعت
تحت دمای  43 oCخشک گردیدند.
 -3نتایج و بحث
 -6-9مطالعات FTIR

شكل ( 1)a-cبه ترتیب طیفهای  FTIRمربوط به  PANI ،GOو نانوکامپوزیت  PANI/GOرا نشان میدهد .فراوانی گروههای
عاملی اکسیژندار از مشخصه  GOاست .پیکهای موجود در اعداد موجی  1633 ،1384 ،1933 ،1353و  cm-1 1733به ترتیب
به  C-O-Cارتعاشی کششی C-OH ،کششی O-H ،گروه  C=C ،C-OHکششی و  C=Oکششی ارتعاشی از گروه –COOH

مربوط میشوند .پیک پهن و شدید مربوط به  O-Hکششی ارتعاشی در  3433 cm-1نشان میدهد که  GOدارای مقدار زیادی
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مولكولهای آب جذب شده در سطح میباشد .وجود این گروههای عاملی شامل اکسیژن ،حتی گروه  C=Cتبدیل گرافیت به
گرافن اکسید را تایید کردهاند]95و .[94برای  PANIخالص پیکهای جذب قوی مربوط به کشش حلقه کوینونویید ()C=N
ظاهر شده در  1568 cm-1و حلقههای بنزوئیدی ( )C-Cظاهر شده در  1489 cm-1مشهود است .پیک ظاهر شده در cm-1

 1928مربوط به  C-Nکششی آمین آروماتیک نوع دوم است C-H .خمشی آروماتیک در صفحه در محدودهی  1138 cm-1و
 C-Hخمشی آروماتیک بیرون از صفحه در محدودهی  831 cm-1ظاهر شدهاند .با توجه به شكل  ، 3cطیف  FTIRنانوکامپوزیت
 PANI/GOتقریبا شبیه به طیف ( PANIشكل )3bمیباشد .پیکهای جذبی گروه آمید برای نانوکامپوزیت در 1656 cm-1
مشاهده شده است ،که این آمیداسیون بین گروههای اسیدی کربوکسیلیک  GOو گروههای آمینو در آنیلین را نشان میدهد.
همچنین پیک جذبی گروههای  C=Oاز  1733 cm-1به  1743 cm-1انتقال قرمز 13داشتهاند .پیک در  1568 cm-1در ،PANI
به محدودهی  1433 cm-1در نانوکامپوزیت انتقال پیدا کرده است]96و .[5برهمكنش بین  GOو  PANIترکیبی از برهمكنش-
های الكترواستاتیكی ،پیوندهای هیدروژنی و برهمكنشهای پای-پای میباشد] .[97شكل  9شمایی از این برهمكنشها را نشان
میدهد.

شکل -1طیفهای PANI (b) ،GO (a) FTIR
و ) (cنانوکامپوزیت PANI/GO

شکل -2حالتهای پیشنهادی برای ترکیب شدن  GOبا
 PANIبرای تشکیل نانوکامپوزیت][29

 -3-9مطالعات TGA

جهت بررسی خواص حرارتی نمونههای تهیه شده ،از آنالیز  TGAدر بازهی دمایی  95-633 0Cو با سرعت 13 0C . min-1
استفاده شد .شكل  ،3نمودار  TGAمربوط به نمونههای  PANI ،GOو نانوکامپوزیت  PANI/GOرا نشان میدهد .کاهش وزن
ابتدایی مشاهده شده برای  GOدر محدوهی  ،53-153 0Cمربوط به تبخیر آب موجود در سطح و بین الیههای آن میباشد .در
Red shift
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محدوهی  ،933-333 0Cتغییرات مربوط به از دست دادن گروههای اپوکسید و در  ،333-533 0Cمربوط به از دست دادن
گروههای کربوکسیل و هیدروکسیل میباشند .در باالی  ،533 0Cکاهش وزن در ارتباط با کربن ناپایدار باقی مانده در ساختار و
تجزیه گروههای عاملی اکسیژنداری همچون کتون در ساختار اصلی ،برای تولید  COو  CO2میباشد] .[98-33برای PANI
0

خالص ( ،)3 bکاهش وزن تدریجی تا محدودهی دمایی  133 oCبه علت آبزدایی و پروتونزدایی آن رخ داده است .ناحیه C

 ،133-953پایداری حرارتی پلیمر را نشان میدهد و پس از آن کاهش وزن پیوسته در  ،953-633 0Cبه علت تجزیه پلیمر
رخ داده است]39و .[31در نانوکامپوزیت  ،)3 c( PANI/GOکاهش وزن تدریجی تا محدودهی دمایی  133ₒCبه علت از دست
دادن رطوبت ایجاد شده است .سپس در  ،133-333 0Cگروههای عاملی اکسیژندار موجود در  GOاز ساختار نانوکامپوزیت
کاهش مییابند و بعد از  PANI ،333 0Cدر نانوکامپوزیت شروع به تجزیه میکند] .[33-35باتوجه به شكل میتوان گفت که
نانوکامپوزیت پایداری حرارتی مناسبی دارد.
120
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شکل  -0منحنیهای  TGAبرای سه نمونه ) PANI (b) ،GO (aو نانوکامپوزیت )PANI/GO (c

 -9-9بررسي هدایت الکتریکي
برای تعیین میزان هدایت الكتریكی هریک از نمونهها و مقایسه آنها باهﻢ ،هدایت آنها با استفاده از دستگاه هدایت سنج اندازه
گیری و ثبت شد .به این صورت که نمونه های مورد نظر به صورت قرص تهیه شدند ،سپس با اعمال جریان و ثبت ولتاژ خروجی،
مقدار هدایت با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:
Ln2 I
.
3.14(d) V

)(1

=𝛔

در این رابطه  dقطر قرص برابر با  I ،1/3cmمیزان جریان اعمالی به دستگاه بر حسب  mAو  Vمقدار ولتاژ خوانده شده از
دستگاه برحسب  mVمیباشد .برای  ،GOهدایت کﻢ  3/383 S/mمحاسبه شد و همچنین برای  PANIو نانوکامپوزیت
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 PANI/GOبه ترتیب مقادیر  3/335 S/mو  6/113 S/mبدست آمد .این نتایج نشان دادند که هدایت الكتریكی نانوکامپوزیت
در مقایسه با  GOو یا  PANIافزایش یافته است .این افزایش قابل توجه در هدایت نانوکامپوزیت ،ممكن است به انباشتگی -п
 пبین ساختمان پلیمر با صفحات  GOمرتبط باشد .عالوه بر این ،پلیمریزاسیون روی سطح و منافذ صفحات  GOچرخش
ساختمان پلیمری را محدود میکند ،که این نقش مهمی را در بهبود هدایت ایفا میکند].[36

 -2-9مطالعات جذب کروم ()VI
 -6-2-9اثر زمان تماس

جذب کروم ( )VIوابسته به زمان برای  PANIو  ،PANI/GOبا افزایش  53 mgجاذب در  133 mlمحلول  133 ppmدی
کرومات پتاسیﻢ در  ، pH = 3در دمای محیط و زمان همزدن  ،3-193 minبا استفاده از معادله ( )9محاسبه و مورد مطالعه
قرار گرفت.
( C0 − Ct ) V
m

)(2

= qt

در این معادله qt (mg/g) ،مقدار کروم جذب شده در زمان  C0(mg/l) ،tغلظت اولیه محلول کروم Ct (mg/l) ،غلظت محلول
کروم در هر لحظه V(L) ،حجﻢ اولیه محلول کروم و ) m(gجرم جاذب میباشند .همانطور که در نمودار شكل 4مشاهده میشود،
سنتیک جذب در  PANI/GOبسیار سریعتر از  PANIخالص است و زودتر به تعادل رسیده است .هرچه زمان تعادل جذب
کمتر باشد ،جاذب عملكرد مطلوبتری خواهد داشت].[5
200

150

)qt(mg/g
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شکل -4نمودار ظرفیت جذب -زمان جذب برای ) Cr(VIتوسط  PANIو PANI/GO

نتایج تجربی هﻢ به خوبی نشان میدهند که نانوکامپوزیت عملكرد مطلوبتری دارد .زمان بهینه به منظور جداسازی کروم برای
نانوکامپوزیت  193دقیقه می باشد ،البته بخش قابل توجهی از کروم در چند دقیقه اول جدا میشود .در این راستا میزان حذف
( Cr)VIاز محلول دی کرومات پتاسیﻢ ،ت حت شرایط ذکر شده در آزمایشات زمان تماس ،توسط  PANIو نانوکامپوزیت
36
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 PANI/GOنیز مورد مطالعه قرار گرفت PANI .خالص بعد از گذشت  193minتنها قادر است ) Cr(VIرا  94/6درصد حذف
کند(احیا به ) Cr(IIIو یا جذب سطحی) .در حالی که نانوکامپوزیت  ،PANI/GOتوانسته بعد از گذشت  Cr(VI) 193minرا
به میزان  27/63درصد حذف کند .این نتایج نشان دهندهی حذف موفقیت آمیز ( Cr)VIتوسط نانوکامپوزیت میباشد .با توجه
به حضور ( Cr)IIIدر محیط ،مكانیسﻢ حذف ) Cr(VIتوسط پلیآنیلین ترکیبی از جذب سطحی و احیای میباشدPANI .

بخشی از ( Cr)VIرا احیا کرده و به ( Cr)IIIتبدیل نموده (معادله )3و سپس ( Cr)IIIو ( Cr)VIاحیا نشده جذب میشوند.
جذب سطحی به دلیل وجود سایتهای نیتروژن ( )-NHدر پلیآنیلین صورت میگیرد .این نیتروژن به دلیل داشتن الكترون در
مدار  S2P3میتواند با بار مثبت ( Cr)VIو ( Cr)IIIپیوندهای ضعیف برقرار کرده و آنها را جذب کند].[15
+
+3
Cr2 O−2
+ 7H2 O
7 + 14H + 6e → 2Cr

)(3
 -3-2-9مطالعات سينتيکي

جهت تطابق دادههای تجربی مربوط به جذب سطحی مواد بر روی جاذبها ،دو مدل سنتیكی شبه درجه اول (معادله )4و شبه
درجه دوم (معادله )5مورد مطاله قرار گرفت ،که به ترتیب از روابط زیر بیان میشوند]38و:[37
)(4

Ln ( qe − qt ) = Ln q e − k1 t

)(5

t
1
t
= 2
+
qt
qe k 2 qe

) qt(mg/gمقدار کروم جذب شده در زمان  qe(mg/g) ،tمقدار کروم جذب شده در زمان تعادل k1(min-1) ،ثابت سرعت شبه
مرتبه اول و) k2(g mg-1 min-1ثابت سرعت شبه مرتبه دوم میباشند .شكلهای  5و  ،6به ترتیب مدلهای سنتیكی بدست
آمدهی شبه درجه اول و شبه درجه دوم را بررسی میکنند .همچنین پارامترهای بدست آمده از این معادالت در جدول  1ارائه
شده اند .با توجه به دادههای بدست آمده ،میتوان گفت که دادههای تجربی به طور مناسبتری با مدل سنتیكی شبه درجه دوم
تطبیق یافتهاند.
جدول  – 1مطالعات سنتیکی برای جذب کروم شش ظرفیتی توسط  PANIو PANI/GO

سینتیک شبه مرتبه اول

سینتیک شبه مرتبه دوم
R2

K2

qe

R2

K1

qe

3/28

1/17×13-3

81/26

3/2831

3/3396

141/14

PANI

3/22

9/43×13-3

934/38

3/8237

3/3312

68/89

PANI/GO
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 نتیجه گیری-4
Cr)VI(  تهیه شد و به منظور حذفGO  با استفاده از پلیمریزاسیون آنیلین در حضورPANI/GO  نانوکامپوزیت،در این پژوهش

 در ساختارPANI  وGO  نشان داد که برهمكنشهای بین گروههای عاملیFTIR  مطالعات.از محیط آبی استفاده گردید
- حضور نانوورقه. نشان داد که نانوکامپوزیت از پایداری حرارتی مناسبی برخوردار استTGA  مطالعات.نانوکامپوزیت وجود دارد
PANI  شده به طوریكه هدایت الكتریكی باالتری نسبت بهPANI/GO  سبب افزایش هدایت الكتریكی نانوکامپوزیت،GO های

 از محیط آبی را داردCr)VI(  درصد از27/63  نشان داد که نانوکامپوزیت قابلیت حذفCr)VI(  همچنین مطالعات حذف.دارد
.و میتواند به عنوان یک جاذب قوی در فرآیندهای تصفیه فاضالب مدنظر قرار گیرد
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