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بررسی کارایی نانوتیوبهای کربنی تک جداره در حذف رنگ اسیدی بنفش  17از محیط آبی

چکیده

دریافت1395/07/01 :
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مقدمه :بخش بزرگی از ترکیبات آلی که باعث ایماد آلودگی در آبهای طبیعی میگردند مواد رنگی شیمیایی
مهران محمدیان فضلی ،1سیده پروین
موسوی

*2

 1استادیار ،گروه مهندسی بهداشت محیط،
دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زنمان،
زنمان ،ایران.
 2کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط،
پردیس بینالملل ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی یزد ،یزد ،ایران.

هستند .رنگهای اسیدی کاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارند .تخلیه فاضالبهای رنگی به دلیل سمیت باالی
این فاضالبها و تممع احتمالی در محیط زیست مشکالت زیستمحیطی جدی را پدید میآورد .این مطالعه با
هدف بررسی امکانسنمی استفاده از نانوتیوبهای کربنی تک جداره بهعنوان جاذب در فرآیند جذب رنگ اسیدی
بنفش  17از محیطهای آبی انمام شده است.
روش کار :این تحقیق آزمایشگاهی بهصورت جریان ناپیوسته بوده و اثر پارامترهای مختلف غلظت رنگ اسیدی
بنفش  ،17دوز نانوتیوب و  pHو زمان تماس در حذف رنگ بررسی شده است .غلظت رنگ در نمونهها با استفاده از
اسپکتروفتومتر  UV/Visibleمدل  SP-3000 Puls-Japanو رسم منحنی کالیبراسیون در طول موج 587
نانومتر سنمیده شد .دادههای جذب با استفاده از ایزوترمهای النگمویر و فروندلیچ تمزیه و تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که با کاهش غلظت اولیه رنگ از  100به  25میلیگرم در لیتر ،راندمان از  74/7به 93/7
درصد افزایش مییابد .با افزایش دوز جاذب از  0/4به  0/8گرم راندمان حذف رنگ از  93/7به  98/7درصد افزایش

*مؤلف مسئول :ایران ،یزد ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی یزد ،دانشکده
بهداشت ،گروه بهداشت محیط.
تلفن تماس09126813916 :
پست الکترونیک:
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مییابد .حداکثر ظرفیت جذب سطحی رنگ 18/675 ،میلیگرم بر گرم است .زمان مناسب جهت دستیابی به حالت
تعادل جذب  3ساعت میباشد.
نتیجهگیری :به دلیل اندازه کوچک ،نظم شبکهای منحصر به فرد ،سطح مقطع زیاد ،واکنشپذیری بسیار زیاد و
در نتیمه عملکرد قابل توجه بهعنوان جاذب در حذف آالیندههای آلی از محیطهای آبی ،نانوتیوبهای کربنی تک
جداره جهت حذف رنگ اسیدی بنفش  17میتواند مؤثر باشد.
کلید واژه ها :نانوتیوبهای کربنی تک جداره ،رنگ اسیدی بنفش  ،17جذب سطحی

صنایع نساجی و رنگرزی ،یکی از صنایع مهم و پایه هر کشوری

محیط زیست ،با متوقف کردن تولید اکسیژن و جلوگیری از نفوذ

هستند و مادر بسیاری از صنایع دیگر محسوب میشوند کهه بهه

نور خورشید موجب مرگ موجودات زنده میشهوند و مشهکالت

دلیل استفاده از انواع رنگها در اینگونه صنایع ،فاضالب حاصل

زیستمحیطی جدی را پدید میآورند.

به شدت رنگی بوده و باید قبل از تخلیه به محیط زیست تصفیه

این رنگها به دلیل ساختار پیچیدهشان ،پایدارند و حذف آنها از

شود ( .)1،2به علت سمیت باالی این فاضهالبهها و تممهع در

پسابهای تخلیه شده به آبهای پذیرنده مشکلتر است ( .)4از
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فرآیندهای مختلفی از جمله فرآیندهای جهذب سهطحی ،تبهادل

این مطالعه یک نوع مطالعه بنیادی کاربردی است که در مقیاس

یون ،اسمز معکوس ،انعقاد و لخته سازی ،فرآیندهای بیولوژیکی،

آزمایشگاهی بهصورت جریان ناپیوسته میباشد .نهانوتیوبههای

رسوبدهی شیمیایی ،فرآیندهای اکسیداسیون پیشهرفته و سهایر

کربنی تک جداره ( 1)SWCNTsمصرفی ،محصول پژوهشگاه

فرآیندها برای تصفیه فاضهالبههای رنگهی اسهتفاده مهیشهود

صنعت نفت ایران بود .قطر داخلی نانوتیوب  0/8 -1/1نهانومتر،

()5،6،7،8؛ اما باال بودن هزینه بههرهبهرداری و سهرمایهگهذاری

قطههر خههارجی آن  1-2نههانومتر ،طههول  10میکرومتههر ،سههطح

اولیه ،گرفتگی ،تولید لمن زیاد ،کاهش  pHآب ،تولید آب بسیار

مخصوص  700مترمربع بر گرم و خلوص نانوتیوبهای مصرفی

خورنده و نیاز به عملیات احیا از جمله محدودیتهایی است کهه

 %95بوده است .بهمنظور بررسی انهدازه و سهاختار نهانوتیوبهها

در کاربرد این روشها وجود دارد (.)7،8،9

توسط میکروسکوپ الکترونی عبور دهنهده ( ،2)TEMموقعیهت

فرایند جذب سطحی یکی از روشهای کارآمد در حذف رنگ

قرارگیری گروههای عامل در سطح آنها از تصویر میکروسکوپ
(4)BET

اسیدی بنفش  17از محیطهای آبی میباشد که در آن از

الکترونیکی ( 3)SEMو سطح مخصوص از روش بت

جاذبهای متعدد نظیر کربن فعال گرانوله و پودری ،خاکستر،

استفاده میشود که از دادهههای اراههه شهده توسهط پژوهشهگاه

بنتونیت ،فسفر هیدرات سلولز ،بیومس ،زغال فعال پودری ،زغال

صنعت نفت استفاده شده اسهت .تصهویر  SEMنهانوتیوبههای

کک ،خاک چینی استفاده میگردد ( .)10،11،12،13جاذبها

کربنی تک جداره مصرفی در شکل  1اراهه شده است.

بهطور وسیعی جهت حذف آالیندههای آلی و معدنی به کار
رفتهاند .در این میان نانوتیوبهای کربنی به دلیل داشتن سطح
بسیار وسیع ،اندازه کوچک و ساختمان چند الیهشان در حذف
آالیندهها بسیار مناسب عمل کردهاند .نانوتیوبهای کربنی در
سال  1991توسط سومیا ایمیما کشف شدند و شامل نانوتیوب-
های کربنی چند جداره و نانوتیوبهای کربنی تک جداره
هستند .نانوتیوبهای کربنی به علت ساختار لولهای توخالی
منحصر به فرد ،خصوصیات الکترونیکی ،دارا بودن کاربردهای
متنوع در وسایل ذخیره هیدروژن و حسگرها و همچنین
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد ،بسیار مورد توجه
هستند .نانوتیوبهای کربنی میتوانند جاذب ایده آلی برای
حذف رنگ از فاضالب باشند.)14( .
موسوی و همکاران رنگ اسهیدی نهارنمی  7را در سهال 1391
توسط نانوتیوبهای کربنهی تهک جهداره از فاضهالب سهنتتیک
حذف رنگ اسیدی نارنمی  7بهوسیله نانوتیوبهای کربنی تک
جداره از فاضالب با افزایش  pHفاضالب از  3به  ،11کهاهش
یافته است .نانوتیوبهای کربنی در حذف رنگ اسیدی نهارنمی
 7بسیار مؤثر عمل کرده است ( .)15هدف این تحقیهق بررسهی
حذف رنگ اسیدی بنفش  17بهعنوان یک آالینده آلهی توسهط
نانوتیوبهای کربنی تک جداره از محیطهای آبی است.
روش کار

برای جداسازی نانوتیوب از محلول از فیلتهر اسهتات سهلولز 0/2
میکرون محصول شرکت سارتریوس آلمان استفاده شد .در این
مطالعه از رنگ اسیدی بنفش  17محصهول شهرکت دای اسهتار
( )Dye Starآلمان استفاده شده اسهت .جههت تنظهیم شهرایط
اسیدی از  0/1 HClنرمال استفاده شهد .پارامترههای  ،pHدوز
نانوتیوب ،غلظت اولیه رنگ ،زمان تمهاس ،ایزوتهرم و سهینتیک
جذب بررسی شده است .بطریهای  150میلیلیتری که حهاوی
 100میلیلیتر محلول رنگ با غلظتهای  25و  50و  75و 100
میلیگرم در لیتر و دوزههای مختلهف  0/06 ،0/04و  0/08گهرم
جاذب نانوتیوب بودند در  pHهای مختلهف  7 ،4و  11بهر روی
1. Single Walled Carbon Nanotubes
2. Transmission Electron Microscopy
3. Scanning Electron Microscopy
4. Brunauer, Emmett & Teller
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نساجی حذف کردند .نتایج مطالعه آنها نشهان داد کهه رانهدمان

شکل  .1تصویر  SEMنانوتیوبهای کربنی تک جداره
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مهران محمدیان فضلی ،سیده پروین موسوی

شیکر با شدت اختالط  140دور در دقیقه در  7بازه زمانی از 15

دست آمده است .بهمنظور مقایسهه تهثثیر پارامترههای مختلهف،

تا  180دقیقه قرار داده شد .غلظت رنگ در نمونهها با استفاده از

دادههای حاصل از آزمایشها توسط آزمون آماری آنالیز واریانس

اسپکتروفتومتر  UV/Visibleمدل SP-3000 Puls-Japan

 ANOVAمورد بررسهی قهرار گرفتنهد .مهدلههای ایزوتهرم و

و رسم منحنی کالیبراسیون در طول موج  587نانومتر سهنمیده

سینتیک جذب با مقایسه ضریب تعیین ( )R2مورد تحلیهل قهرار

شد ( .)16از معادله زیهر میهزان جهذب رنهگ توسهط نهانوتیوب

گرفتند .نرمافزار  Excelنسخه  2007و نرم افزار  SPSSنسخه

محاسبه گردید:

 16برای رسم و تمزیه و تحلیل کلیهه نمودارهها و آزمهونهها و
آنالیزهای آماری مورد استفاده قرار گرفتند.
یافتهها

 C0و  Ceبه ترتیب غلظت اولیهه و پایهانی رنهگ ( )mg/lو M

میزان نانوتیوب کربنی تک جداره مصرفی ( )gو  Vحمم مهایع

همانطور که در نمودار  1نشان داده شده است با افزایش غلظت

مورد نظر ( )lاست .آزمهایشهها  3بهار تکهرار شهده اسهت و در

اولیه رنگ ،میزان راندمان حذف توسط دوز ثابت جاذب کهاهش

ممموع  756بار نمونهها برای کل متغیرها مهورد آزمهایش قهرار

مییابد .راندمان حهذف رنهگ در زمهان  180دقیقهه در غلظهت

گرفتند .جامعه مورد بررسی ،نمونهههای سهنتتیک محلهولههای

 93/7 ،25 mg/lدرصد و در غلظهت  74/7 ،100 mg/lدرصهد

رنگی بوده است .نتایج اراهه شده ،بیانگر میهانگین دادهههای بهه

بههههههههههههههههههههههههههوده اسههههههههههههههههههههههههههت.
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نمودار  .1تأثیر غلظت رنگ اسیدی بنفش  17بر جذب در زمانهای مختلف (غلظتهای اولیه رنگ  75 ،50 ،25و  100میلیگرم در لیتر،

بهمنظور بررسی اثر زمان تماس در فرآیند جذب ،محلول رنگ با

تقریباً ثابت میماند .حداکثر جذب در  30دقیقه اول بوده بنابراین

غلظتهای اولیه مختلف تهیه و در تمهاس بها دوز جهاذب 0/04

 30دقیقه اول بهعنوان زمان بهینه جهذب در نظهر گرفتهه شهد.

گرم در  100میلیلیتر نانوتیوبهای کربنی تک جداره قهرار داده

نمودار  2راندمان حذف رنگ نسبت به زمان بها دوز  0/04گهرم

شد و در طی زمانهای مختلف نمونهبرداری انمام شد تا زمهان

نهانوتیوب کربنهی تهک جههداره را در  pHههای مختلههف نشههان

تعادل مشخص گردد .نتایج نشان داد که با افزایش زمان تماس،

میدهد .با افزایش  pHاز  4به  ،11در زمان  180دقیقه راندمان

میزان جذب افزایش مییابد اما زمان دستیابی به تعادل واکهنش

حذف رنگ از  93/7به  3کاهش یافته است.

 3ساعت است و بعد از این زمان میزان جذب رنگ توسط جاذب
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 ،pH=4دوز جاذب  0/04گرم)
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نمودار  .2راندمان حذف رنگ اسیدی بنفش  17نسبت به زمان با دوز  0/04گرم نانوتیوب کربنی تک جداره ( pHبرابر  7 ،4و  11و
غلظت اولیه رنگ  25میلیگرم بر لیتر)

بهمنظور بررسی تثثیر دوز جاذب در فرایند جذب نمونههایی با

 100میلیلیتر ،راندمان حذف رنگ در دقیقهی  180از  93/7تا

حمم  100میلیلیتر با غلظت اولیه رنگ  25میلیگرم در لیتر

 98/7درصد افزایش مییابد (نمودار  .)3با افزایش دوز جاذب از

تهیه و مقادیر مختلفی از جاذب ( 0/04تا  0/08گرم) به آنها

 0/04به  0/08گرم ،مقدار رنگ جذب شده در واحد جرم جاذب

اضافه شد .نمونهها به مدت  3ساعت روی شیکر مخلوط شده و

از  58/56به  30/84میلیگرم بر گرم کاهش مییابد .دوز

طبق مراحل قبل غلظت باقیمانده رنگ اندازهگیری شد .نتایج

مناسب جاذب در این مطالعه در حد  0/04گرم تعیین شده است.

نشان داد که با افزایش جرم جاذب از  0/04به  0/08گرم در
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نمودار  .3تأثیر دوزهای مختلف جاذب بر حذف رنگ (غلظت اولیه رنگ  25میلیگرم بر لیتر)pH= 4 ،

بهمنظور تعیین مدلهای ایزوترمی ،دوزهای مختلف جاذب به

ساعت بر روی شیکر قرار داده شد و بعد از آن غلظتهای

محلولهای رنگ با غلظت  25میلیگرم بر لیتر در شرایط

باقیمانده رنگ تعیین شد .با توجه به نتایج اراهه شده در نمودار 4

اسیدی  pH=4اضافه شد .محلولهای مورد نظر به مدت 24
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ایزوترم جذب رنگ روی نانوتیوب کربنی تک جداره از ایزوترم

مهران محمدیان فضلی ،سیده پروین موسوی

فروندلیچ ( )R2=0/997تبعیت میکند.

نمودار  .4ایزوترم فروندلیچ جذب رنگ بر نانوتیوب کربنی تک جداره

بحث

افزایش غلظتهای اولیه رنگ ،افزایش مییابد .راندمان حهذف

افزایش غلظت اولیه آن افزایش یافت .حداکثر جذب 98/7

رنگ توسط نانوتیوبهای کربنی تک جداره با افهزایش زمهان و

درصد بدست آمد و حداکثر ظرفیت جذب سطحی رنگ بر روی

دوز جاذب و کاهش غلظت اولیه رنگ و  ،pHافزایش یافته و در

نانوتیوبهای کربنی تک جداره  18/675میلیگرم بر گرم بود.

زمان  3ساعت ،جذب به حالت تعادل رسیده است .نتایج بدست

نتایج این مطالعه نشان داد با افزایش دوز جاذب راندمان حذف

آمده در این مرحله با تحقیقهات  Thinakaranو همکهاران در

افزایش مییابد و با افزایش زمان تماس میزان جذب رنگ در

سههال  2008در زمینههه جههذب رنههگ اسههیدی بههنفش  17از

جاذب افزایش یافته و بعد از مدت  3ساعت به تعادل میرسد.

محلولهای آبی توسط کربن فعال فهراهم شهده از پوسهت دانهه

تغییرات در میزان جذب در زمانهای مختلف به این دلیل است

آفتابگردان مطابقت داشت .در این مطالعه راندمان حهذف رنهگ

که با گذشت زمان به دلیل افزایش نیروی دافعه موجود بین

توسط کربن فعال با افزایش غلظت اولیهه رنهگ کهاهش یافهت

مولکولهای آالینده جذب شده در سطح جاذب ،جذب آالینده

(.)17

در نقاط خالی موجود در سطح جاذب با سرعت کمتری انمام

نتایج نشان داد که با افزایش دوز جاذب ،رانهدمان حهذف رنهگ

میگیرد که این امر منمر به کاهش میزان جذب در واحد زمان

افزایش مییابد که در نتیمه افزایش میزان سطح فعهال و مهؤثر

میشود .همچنین در زمانهای تماس اولیه اغلب نقاط موجود

در جذب است؛ اما به دلیل غیر اشباع ماندن برخی از نقاط فعال

در سطح جاذب خالی است با گذشت زمان تعداد نقاط خالی

موجود در سطح جاذب و عهدم اسهتفاده کامهل از ظرفیهت آن،

موجود در سطح جاذب کمتر شده منمر به کاهش سرعت تغییر

میزان جذب در واحد جرم جاذب کاهش مهییابهد ( .)18نتهایج

غلظت آالینده در فاز مایع و کاهش سرعت جذب میگردد (.)21

مطالعه سعدانی و همکاران در سال  2014در زمینه جذب رنهگ

موسوی و همکاران در سال  2014حذف اسید هیومیک را از

راکتیو قرمز  198از محلولهای آبی توسط نانولولهههای کربنهی

محلولهای آبی با استفاده از نانوتیوبهای کربنی چندجداره

تک جداره و نیز مطالعات مشابه دیگر نشان میدهد که افزایش

بررسی کردند که با افزایش زمان تماس ،میزان و سرعت جذب

میزان جاذب منمر به کاهش میزان آالینده جذب شده در واحهد

کاهش مییابد ( .)22نتایج مطالعه حاضر با یافتههای آنها در

جرم جاذب میگردد ( .)19این پدیده به عدم اسهتفاده کامهل از

رابطه با اثر زمان تماس بر جذب مشابهت دارد.

ظرفیت جاذب ارتباط دارد (.)20

ایزوترم جذب رنگ اسیدی بنفش  17روی نانوتیوب کربنی تک
2

جداره از ایزوترم فروندلیچ ( )R =0/997تبعیت میکند و جذب
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در این مطالعه مشخص شد که میزان ظرفیهت جهذب رنهگ بها

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان ظرفیت جذب رنگ با

97-104 صفحه،2  شماره،2  دوره،1395 پاییز

ممله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 سطح مقطع زیاد و در نتیمه،نظم شبکهای منحصر به فرد

 ماچادو و.رنگ از سینتیک درجه دوم کاذب تبعیت میکند

واکنشپذیری بسیار زیاد و عملکرد قابل توجه بهعنوان جاذب در

 را باM-2BE  جذب رنگ راکتیو قرمز2011 همکاران در سال

حذف آالیندههای آلی بهخصوص جهت حذف رنگ اسیدی

استفاده از نانوتیوب کربنی چندجداره و نیز کربن فعال انمام

. از محیطهای آبی میتواند کاربرد زیادی داشته باشد17 بنفش

 نتایج نشان داد که ظرفیت جذب رنگ با افزایش غلظت،دادند

از نانوتیوب های کربنی تک جداره میتوان بهعنوان یک نوع

 آی و، در مطالعه دیگری.)23(  افزایش یافت،اولیه رنگ

 این.جاذب برای حذف رنگ از پسابهای نساجی استفاده کرد

 روی حذف متیلن بلو از محلولهای2011 همکارانش در سال

مطالعه آزمایشگاهی با پایلوت انمام شده و در صورت کاربرد در

 اثر.آبی توسط نانوتیوبهای کربنی چندجداره مطالعه کردند

 احتماالً با محدودیتهای مالی مواجه خواهد شد،مقیاس صنعتی

. در حذف بررسی شدpH  زمان تماس و،غلظت اولیه متیلن بلو

.که نیاز به همکاری بخشهای مختلف دارد

 میلیگرم48/06 نتایج نشان داد که حداکثر ظرفیت جذب رنگ

تقدیر و تشکر
نویسندگان الزم مهیداننهد از کسهانی کهه مها را در انمهام ایهن
 این مقاله منهتج.پژوهش یاری نموده اند تشکر و قدردانی نمایند
 مهورد حمایهت19/3-2/1731 از طرح تحقیقاتی با شماره ثبهت
مالی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی زنمهان
. قدردانی میگردد،بوده و بدینوسیله از حمایت صورت گرفته
منهافع توسهط نویسهندگان

 هیچگونه تعهار:تعارض منافع
.بیان نشده است

. ساعت جذب به تعادل میرسد2 بر گرم بوده و بعد از مدت

جذب متیلن بلو با نانوتیوبهای کربنی چندجداره از سینتیک
.)24( درجه دوم کاذب تبعیت میکند
نتیجهگیری
) در حذف رنگSWCNTs( نانوتیوبهای کربنی تک جداره
 داشته18/675mg/gr  ظرفیت جذب معادل17 اسیدی بنفش
 نانوتیوبهای کربنی تک.در نتیمه بسیار مؤثر عمل کرده است
 شکل کریستالی و،) به دلیل اندازه کوچکSWCNTs( جداره
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Introduction: A large part of Organic compounds, causing Pollution in
natural waters, are Chemical dyes. Acidic dyes have extensive Applications
in different Industries. Colored wastewater discharge causes serious
environmental problems due to their high toxicity and aggregation in
environment. The aim of this study is the investigation of the use of Single
Walled Carbon Nanotubes (SWCNTs) as adsorbent at Acid Violet 17 dye
adsorption process from aqueous solutions.
Methods: This experimental study has been done in batch system in which
the effects of Variations such as Acid Violet 17 dye concentration, dose of
nanotubes, pH and contact time has been investigated in removal of dye. The
dye concentration in the samples was measured using UV/Visible
spectrophotometer model SP-3000 Puls-Japan and Construction of
calibration curve at a wavelength of 587 nm. adsorption Isotherm has also
been analysised using Freundlich, Langmuir theory.
Results: the results show that by decreasing dye initial concentration from
100 to 25 mg/l, removal efficiency is increased from 74.7 to 93.7%. by
increasing the adsorbent dose from 0.4 to 0.8 gr, removal efficiency of dye is
increased from 93.7 to 98.7%. Maximum surface adsorption of dye was
observed to be 18.675 mg/gr. appropriate time for receiving equalization
state of Acid Violet 17 dye adsorption is 3 hours.
Conclusion: Due to small size, unique network arrangement, large surface
area, very high reactivity and consequently noticeable performance as an
adsorbent in removal of organic pollutants from aqueous solutions, Single
Walled Carbon Nanotubes could be effective for removal of Acid Violet 17
dye.
Keywords: Single walled carbon nanotubes, Acid Violet 17 dye, adsorption

