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/ کیتوزان:پرتو پیوندزنی جاذب برای بهبود ظرفیت جذب فلز نیکل از محلولهای آبی
پلیوینیل الکل پرتو پیوند زده شده با اکریلیک اسید
 شهره کیانفر،*نسرین شیخ
 تهران ـ ایران،66631-6843 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی کاربرد پرتوها

. پیوندزنی روشی مفید براي افزایش ظرفیت جذب جاذبهاي پلیمري از طریق پیوند گروههاي عاملی مناسب برر روي پلیمرر پایره اسرت:چکیده
 پلیوینیل الکل شبکهاي به منظرور افرزایش میرزان جرذب/ بررسی اثر پرتو پیوندزنی اکریلیک اسید بر روي فیلم جاذب کیتوزان،هدف این پژوهش
 پلریوینیرل الکرل/ مونومر اکریلیک اسید با استفاده از اثر پرتو گاما بر روي فیلمهراي کیتروزان، براي انجام این مهم.فلز نیکل از محلولهاي آبی بود
 ساختار شیمیایی جاذب با استفاده از طیر نمرایی تبردیل فوریرهي. اثر دز پرتو بر روي درصد پیوند مورد مطالعه قرار گرفت. پیوند زده شد،شبکهاي
 دز پرتو و غلظت اولیهي محلول حراوي، محیطpH  آزمایشهاي جذب نیکل بر روي جاذب با تغییر متغیرهایی چون.) ارزیابی شدFTIR( زیر قرمز
 رادشکویچ به انجام رسید و دادههاي آزمایشرگاهی- مدلسازي جذب با استفاده از همدماهاي النگمویر و دوبینین. به روش ناپیوسته انجام شد،نیکل
 از طریرق پرترو پیونردزنی، بهبرود میرزان جرذب فلرز نیکرل،، نترای، در نهایرت. رادشکویچ بهتر برازش شدند-با مدل النگمویر نسبت به مدل دوبینین
. پلیوینیل الکل شبکهاي را به اثبات رسانید/اکریلیک اسید به عنوان یک گروه عاملی اکسیژندار بر روي فیلم کیتوزان

 فلز نیکل، جذب، پرتو پیوندزنی، اکریلیک اسید، پلیوینیل الکل/ کیتوزان:کلیدواژهها

Radiation Grafting of Adsorbent for Improving Nickel Adsorption Capacity
from Aqueous Solutions: Chitosan/ Poly (Vinyl Alcohol) Radiation Grafted
with Acrylic Acid
N. Sheikh*, Sh. Kianfar
Research School of Radiation Applications, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-3486, Tehran – Iran

Abstract: Grafting is a useful method to increase the uptake of metals by polymeric adsorbents
through suitable functional groups bonded to the polymer. The aim of this study was to investigate the
effect of radiation grafting of acrylic acid on the crosslinked Chitosan/poly (vinyl alcohol) adsorbent film
to improve the absorption of nickel from aqueous solutions. For this purpose, acrylic acid (AA) monomer
was grafted on the crosslinked Chitosan/poly (vinyl alcohol) film by using gamma radiation. The effect
of radiation dose on the grafting percentage was studied. The chemical structure of the adsorbent was
determined by FTIR spectroscopy. Nickel adsorption experiments were carried out as a function of the
pH of media, irradiation dose and initial concentration of Ni solution by means of batch method.
Adsorption modeling was made by Langmuir and Dubinin-Radushkevich isotherms and the experimental
measurements were well fitted to the Langmuir adsorption model. Finally, the results showed the nickel
adsorption improvement on the crosslinked Chitosan/ poly (vinyl alcohol) film by radiation grafting of
acrylic acid as an oxygen-containing functional group.
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پلیوینیل الکل یک پلیمر ساختگی ،ارزان قیمت ،آبدوست

 .6مقدمه
نیکل یکی از فلزات سنگین موجود در طبیعرت و از نظرر سرازمان

و غیرسمی بوده و در عین حال داراي قدرت مکانیکی و خواص

بهداشت جهانی یکی از سمیترین آالیندهها است .این عنصرر در

شیمیایی بسیار خوبی است ،همچنین به علت حضور گروههاي

صررنایم ملتلفرری ماننررد فوالدسررازي ،برراتريسررازي ،فعالیررتهرراي

هیدروکسیل در ساختار خود میتواند به منظور جذب یونهاي

معدنی ،آهرنگرري و آب فلرز کراري مصررف مریشرود .صرنایم

فلزي از محلولهاي آبی مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین انتلاب

وابسته به مصرف نیکل نقش مهمی در آالیندگی پسآبهرا ایفرا

مناسبی براي اختالط با کیتوزان به عنوان جاذب است .موارد

میکنند .این عنصر در صورت ورود به بردن انسران احتمرال دارد

اندکی از جذب یونهاي فلزي بر روي ترکیب پلیمر زیستآمایشی

سبب ایجراد سررطانهراي ریره ،بینری ،حنجرره و پروسرتات شرود.

کیتوزان /پلیوینیل الکل گزارش شده است ،که از آن جمله

سازوکار مسمومیت نیکل از طریق ایجاد اتصالهراي غیربرگشرتی

میتوان به پژوهشهاي ماهندرا و همکاران بر روي جذب کادمیم

با درشت مولکولهاي ضروري و حیراتی بردن اسرت و بره همرین

] [30و شاوکی و همکاران بر روي جذب نقره ] [31اشاره نمود.

علت موجب اختالل در فعالیت زیستشناختی سلولهرا مریشرود

اخیراً ،بررسیهایی براي پیوند زدن گروههاي عاملی مناسب

] .[3بنابراین ،شناخت و کنترل مقردار نیکرل در محریطهراي آبری و

براي بهبود خواص جذبی جاذبهاي پلیمري انجام شده است.

حذف آن از این محیطها از اهمیت خاصی برخوردار اسرت .لرذا

این فرایند به روشهاي شیمیایی ،فوتوشیمیایی و پرتوي قابل

براي حفاظت از محیط زیست ،غلظت فلز در پسآبهرا بایرد بره

انجام است ] .[36 ،32 ،38پیوندزنی پرتوي مونومر با مادهي

زیررر حررد اسررتاندارد ( )1μg/lرسررانده شررود .یکرری از روشهرراي

عاملدار ،روشی مناسب براي ایجاد جايگاههاي فعال بر روي

حذف ،فرایند جذب است .انواع ملتلفری از جراذبهراي جدیرد

پلیمرهایی به اشکال ملتل

فیلم ،فیبر و یا غشا است .این فرایند

براي حذف یونهاي نیکل و دیگر فلزات سرنگین از محریطهراي

میتواند در دماي اتاق ،به سادگی و بدون هیچگونه افزودنی

آبی گزارش شده است ] .[0 ،1 ،1در این بین ،جاذبهاي طبیعری

شیمیایی انجام شود ] .[38کاسیمرو و همکاران ( )1440نشان

چون زیست پلیمرها به دلیرل ظرفیرت جرذب باالیشران از اهمیرت

دادند که پرتو گاما نتیجهي بهتري از پیوندزنی  -1هیدروکسی

بیشتري برخوردار بودهاند ] .[2 ،8 ،0این جاذبها برا اسرتفاده از

اتیل متاکریالت بر روي کیتوزان نسبت به دو روش شیمیایی و

گروههاي فعال موجود در زیستپلیمر مانند اکسریژن ،نیتررو ن و

تابش فرابنفش ارایه میدهد ] .[36شانموگاپریا و همکاران

سولفور ،یونهاي فلزي را جذب میکنند.

( )1433اثر پیوندزنی شیمیایی پلیآکریلو نیتریل بر روي جاذب

میزان و شدت جذب این جاذبها به خواص محلول فلزي

شبکهاي کیتوزان براي حذف یونهاي کروم و مس از محلولهاي

مانند  ،pHغلظت و نوع یون فلزي و خصوصیتهاي جاذب مانند

آبی را مورد بررسی قرار داده و مقادیر باالیی از میزان جذب به

تعداد جايگاههاي فعال موجود در سطح جاذب ،نوع این

وسیلهي این جاذب پیوندي را گزارش کردند ] .[33همین

جايگاهها و دسترسپذیري آنها براي پیوند با یون فلزي وابسته

پژوهشگر ( )1431بر روي پیوندزنی پرتوي اکریلیک اسید بر

است ].[6

روي کیتوزان با استفاده از تابش فرابنفش نیز پژوهشهایی انجام

از بین پلیمرهاي طبیعی ،کیتوزان به علت قدرت جذب باال

داد و میزان جذب یونهاي مس و کروم از محلولهاي آبی را

مورد توجه بسیاري از پژوهشگران قرار گرفته است .گزارش

بررسی نمود ] .[14همچنین ،ناگوین و همکاران ( ،)1440میزان

شده است که این پلیمر طبیعی پتانسیل جذب بسیار خوبی را براي

جذب یون مس به وسیلهي جاذب کیتین استیلزدایی شدهي پرتو

حذف یونهاي فلزي مس ] ،[3کروم ] ،[34سرب ،جیوه ] [33و

پیوندي با اکریلیک اسید را مورد بررسی قرار داده و گزارش

نقره ] [31از محیطهاي آبی دارا است .در سالهاي اخیر پژوهش

کردند که میزان جذب نسبت به کیتین استیلزدایی شده و کیتین

بر روي مللوط پلیمرهاي سنتزي و طبیعی افزایش یافته است.

خالص افزایش مییابد ].[13

زیرا این مواد ،پلیمرهاي زیست آمایشی با خواص جذبی بهتري

در مطالعههاي پیشین نویسندگان ] ،[11 ،30جاذبهاي

نسبت به حالتی که هر کدام از آنها به تنهایی مورد استفاده قرار

شبکهاي کیتوزان /پلیوینیل الکل و ترکیب آنها تهیه شده ،و اثر

گیرند ،تشکیل میدهند ].[30 ،31

پارامترهاي ملتلفی چون  ،pHمقدار یون فلزي ،روش تهیهي
جاذب شبکهاي و نوع فلز بر میزان جذب مورد بررسی قرار
03

پرتو پیوندزنی جاذب براي بهبود ظرفیت جذب فلز نیکل از محلولهاي . . .

گرفت .نتای ،حاکی از آن بود که میزان جذب وابسته به روش

 6.2فرایند پیوندزنی بر روی فیلمهای شبکهای

تهیهي جاذب شبکهاي و ساختار آن بوده و با افزایش  pHمحلول

ابتدا  1/0گرم نمک موهر در محلول ( 84%حجمی -حجمی)

افزایش مییابد .همچنین ترکیب کیتوزان /پلیوینیل الکل با

مونومر اکریلیک اسید و آب مقطر ،حل شد .چند قطعه فیلم

نسبت وزنی  3:3جذب بهتري نسبت به جاذبهاي دیگر نشان

شبکهاي پلیوینیل الکل /کیتوزان خشک شده ،پس از توزین ،در

داد .لذا در مطالعهي حاضر به منظور افزایش کارآیی جاذب

ظروف مجزاي حاوي محلول تهیه شده غوطهور شدند .ظروف

پیشگفته اثر پیوندزنی پرتوي اکریلیک اسید بر روي آن مورد

حاوي محلول و فیلم شبکهاي پس از عبور گاز نیترو ن به مدت

بررسی قرار گرفت .در این راستا ،اثر دز تابشی بر پیوندزنی و

 34دقیقه درزگیري شدند .از چشمهي کبالت( 84 -گاما سل )114

میزان جذب و نیز تأثیر پارامترهاي  pHو غلظت اولیهي محلول

با آهنگ دز  33 kGy/hو مقیاسبندي شده به وسیلهي دزیمترهاي

یون فلزي بر میزان جذب مطالعه شد .از مدلهاي النگمویر و

فریک ،براي پرتودهی محلولهاي حاوي فیلم در دماي اتاق و در

دوبینین -رادشکویچ براي توصی

محدودهي دز  3تا  31کیلوگري استفاده شد .پس از پرتودهی،

فرایند جذب استفاده شد.

فیلمها از محلول خارج و براي جداسازي منومرهاي باقیمانده و
 .2مواد و روشها

مواد پلیمري تشکیل شده با استفاده از آب مقطر به مدت 31h

 6.2مواد

شسته و در دماي  04˚Cتحت خأل خشک و مجدداً توزین شدند.

پلیوینیل الکل با جرم مولکولی  21444و درجهي آبکافت بیش

درصد پیوند مونومر روي فیلم شبکهاي چنین محاسبه شد

از  ،36%سولفوریک اسید با درجهي خلوص  ،36%کلریدریک
اسید با درجهي خلوص  ،12%نیکل کلرید ،اکریلیک اسید،

()3

G%  (Wg  W ) / W 100

استیک اسید و سدیم هیدروکسید همه از شرکت مرک و
کیتوزان با وزن مولکولی  844444و محلول گلوتالدئید

که در آن  Wgوزن فیلم پیوند زده شده و  Wοوزن فیلم خشک

( 04%حجمی -حجمی) از شرکت فلوکا تهیه شدند.

اولیه است.

 2.2روش تهیهی فیلم شبکهای کیتوزان /پلیوینیل الکل

 8.2بررسی ساختار شیمیایی جاذب

براي تهیهي فیلمهاي پلیمري ،ابتدا محلولهایی از پلیمرهاي

بررراي بررسرری سرراختار شرریمیایی فرریلمهرراي شرربکهاي کیترروزان/

کیتوزان و پلیوینیل الکل ،تهیه شدند .بدین ترتیب که براي تهیهي

پلیوینیل الکل و نوع پیوندي آن از دستگاه طیر سرن ،زیرقرمرز

محلول کیتوزان 1 ،گرم کیتوزان در  344میلیلیتر محلول 3/0%

مدل براکر ) (IFS45استفاده شد.

استیک اسید در دماي  10˚Cحل شد .محلول پلیوینیل الکل از
انحالل  34گرم پلیوینیل الکل در  344میلیلیتر آب مقطر 64°C

 1.2مطالعههای جذب

تهیه شد .محلولهاي پلیمري پس از مللوط شدن ،با نسبت وزنی

ابتدا محلول ذخیرهي نیکل ( )3444 mg L-3با استفاده از مقدار

( )3:3و عبور از صافی بر روي قالبهاي شیشهاي به ابعاد

مناسب نمک  NiCl1تهیه ،و سپس به روش رقیقسازي متوالی ،از

 30cm×30cm×4/11cmخشک شده و به صورت فیلم شفافی

آن محلولهایی به غلظتهاي ملتل

تهیه و در تماس با جاذب

درآمدند.

به مدت  38ساعت قرار گرفت pH .محلول با استفاده از سدیم

در این مرحله 344 ،میلیلیتر محلول  3%گلوتالدئید تهیه و

هیدرکسید و هیدروکلریک اسید  4/3 Nدر گسترهي  1تا 2

 1میلیلیتر سولفوریک اسید  36%به آن اضافه شد .سپس فیلم به

تنظیم شد .براي ارزیابی میزان تأثیر دز تابشی بر روي درجهي

دست آمده از مرحلهي پیشین ،به مدت  31hدر این محلول قرار

پیوند اکریلیک اسید و در نتیجه بر ظرفیت جذب جاذب ،مقدار

داده شد .فیلم پس از خروج از محلول ،به منظور جداسازي

دز در بازهي  3تا  31kGyتغییر داده شد( ،در دزهاي باالتر از 31

قسمت شبکهاي آن از قسمت قابل حل ،در آب مقطر در دماي

کیلوگري ،منومر اکریلیک اسید به طور عمده پلیمریزه

جوش به مدت  6hشستشو داده و در آون در دماي  84˚Cخشک

میشود) .مطالعهي همدماهاي جذب در محلول یونهاي فلزي به

شد.

غلظت اولیهي  64تا  3444میلیگرم بر لیتر به انجام رسید .در تمام
01
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 14میلیلیتر بود .یونهاي فلزي باقیمانده در محلول ،با استفاده از

 .6نتایج و بحث
آب محلول حاوي منومر اکریلیک اسید در معرض پرتو گاما به

دستگاه جذب اتمی مدل  ،GBC 341براي محاسبه غلظت نهایی

رادیکالهاي هیدروکسیل ،اتم هیدرو ن و الکترونهاي آبپوشیده

محلول ) ،(Cfتعیین مقدار شدند .در این پژوهش هر آزمایش

تبدیل میشود (شکل  .)3رادیکال فعال حاصل از پرتوکافت

حداقل سه بار تکرار و متوسط نتای ،گزارش شد.

آب ،با پلیمر (کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي) واکنش کرده و

موارد مقدار جاذب برابر  0/0گرم بر لیتر و حجم محلول یون فلزي

رادیکالی در داخل زنجیرههاي پلیمر تولید مینماید .در این

ظرفیت جذب ) (qچنین به دست آمد

(Ci  Cf )V
M

()1

مرحله ،محتملترین سازوکار ،افزایش مولکول اکریلیک اسید به

q

این رادیکال پلیمري است که با پلیمریزاسیون اکریلیک اسید
دنبال میشود .این واکنش سبب تشکیل پیوند بین اکریلیک اسید

که در آن  Ciو  ،Cfبه ترتیب ،غلظت اولیه و غلظت نهایی محلول

و فیلم کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي میشود .به عالوه ،به

یون فلزي مورد نظر برحسب  V ،mg/lحجم محلول برحسب  lو

علت حضور منومر اکریلیک اسید در محیط واکنش ،در اثر

 Mجرم جاذب خشک برحسب  gاست.

واکنش مستقیم رادیکال هیدروکسیل با منومر ،هموپلیمر
اکریلیک اسید نیز تشکیل میشود .این سازوکارها در شکل 3
نشان داده شدهاند.

(ال )

کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي شده با گلوتالدنید
(ب)

+ H1 O

رادیکال پلیمري

01

پرتو پیوندزنی جاذب براي بهبود ظرفیت جذب فلز نیکل از محلولهاي . . .

+n CH1=CH
COOH
(ج)

کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي و پیوند یافته با اکریلیک اسید.

هموپلیمر اکریلیک اسید
شکل  .6پرتوکافت آب (ال ) ،تشکیل رادیکال درون زنجیرهاي (ب) ،افزایش اکریلیک اسید به رادیکال پلیمري و پلیمریزاسیون آکریلیک اسید (ج).

و ظرفیت جذب یون نیکل به وسیلهي این فیلمها است .همانطور

در مرحلهي نهایی ،رادیکالهاي پلیمري از طریق دو سازوکار

کره مشاهده میشود افزایش دز به افزایش درجهي پیوند منجر

ترکیب رادیکالها و یا تسهیم نامتناسب پایان مییابند.
شکل  1نشاندهندهي اثر دز تابشی بر درصد پیوند مونومر

شده به طوريکه در دز  31کیلوگري درصد پیوند به  13%رسیده

اکریلیک اسید روي فیلمهاي شبکهاي کیتوزان /پلیوینیل الکل،

است .علرت ایرن امرر آن است کره برا افرزایش مقردار دز ،غلظت
00
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10

14

14

3800

1330

34

24/0

1160

84/0

3481

درصد پیوند

30

30

0

(ال )

10
14

34/0
64/0

04/0
04/0
14/0

(ب)

3210

34
درصد پیوند با اکریلیک اسید

º
30

34

دز (کیلوگری)

14/0

34/0

0

ظرفیت جذب نیکل

0

º

عبور ()%

ظرفیت جذب (میلیگرم بر گرم)

14

10

344/0

º

1444

3444

0444

0/0

-6

عدد موج ( )cm

شکل  .2اثر دز تابشی بر روي درصد پیوند مونومر اکریلیک اسید بر کیتوزان/

شکل  .6طی

پلیوینیل الکل شبکهاي و ظرفیت جذب نیکل از محلول آبی (غلظت اولیهي
محلول یون فلزي 044ppm :و  pHمحلول.)2 :

پلیوینیل الکل شبکه اي پیوندي با اکریلیک اسید (ب)( ،غلظت محلول
مونومر ،84% :نمک موهر 1/0g :و دز تابشی.)31 kGy :

رادیکالهاي آزاد تشکیل شده در پلیمر زیر الیه و نیز در مونومر

پیشگفته ،قلهي پُرشدتی در  3210 cm-3آشکار شده است که

اکریلیک اسید افزایش یافته ،در نتیجه درصد پیوند افزایش

به گروه  <C=Oدر  -COOHاکریلیک اسید مربوط است .این

مییابد .همچنین از نتای ،پیدا است که با افزایش دز ،ظرفیت

قله ،پیوند اکریلیک اسید با کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي را

جاذب براي جذب یون فلزي افزایش یافته است .ظرفیت جذب

تأیید میکند.

زیر قرمز کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي (ال ) ،کیتوزان/

فیلم شبکهاي کیتوزان /پلیوینیل الکل غیرپیوندي38/61mg/g ،

شرررکل  0تغییررررات ظرفیرررت جرررذب جررراذب کیتررروزان/

بود که پس از پیوند با آکریلیک اسید به میزان  13%به

پلیوینیل الکل شبکهاي و نروع پیونردي آن (برا اکریلیرک اسرید)

 10/11mg/gافزایش یافت .عالوه بر درصد پیوند ،عاملهایی

بررراي جررذب یررون نیکررل در pHهرراي ملتل ر

چون انعطافپذیري و طول زنجیرههاي پیوند و در نتیجه تعداد

میدهد .همانطور که مشاهده میشود ظرفیت جرذب برا افرزایش

گروههاي عاملی روي آنها نیز بر ظرفیت جذب یون فلزي

 pHمحلول افزایش یافته است .احتماالً دلیل این امر آن است کره

مؤثرند.

در مقادیر پایین  ،pHتعداد یونهاي هیدرو ن باال بوده و یونهاي

محلررول را نشرران

طی هاي زیر قرمز کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي

هیدرو ن براي پیوستن به جايگاههاي پیونردي فعرال موجرود برر

غیرپیوندي و کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي پیوند زده شده با

روي جاذب با یونهراي فلرزي رقابرت مریکننرد؛ همرانطرور کره

اکریلیک اسید در شکل  1نشان داده شدهاند .کلیهي قلههاي

مشاهده میشود فیلم پیوندي (با اکریلیک اسید) وابستگی بیشترري

مشلصهي پلیوینیل الکل و کیتوزان در این طی ها مشاهده

به تغییر  pHنشان میدهد .این میتواند به دلیل حضور گروههراي

میشوند .برخی قلههاي اصلی عبارتاند از :قلهي پهن در حدود

عاملی کربوکسیل مربوط به اکریلیک اسید باشد .زیرا همرانطرور

 1160 cm-3مربوط به پیوندهاي  O-Hو  N-Hکیتوزان و نیز

که  pHافزایش مییابد گروههاي عاملی بیشتري تجزیره شرده و

 O-Hپلیوینیل الکل که همپوشانی دارند .قلهي ناحیهي

براي اتصال با یون نیکل در دسترس قرار مریگیرنرد هرمچنرین از

 1330 cm-3مربوط به پیوند  ،C-Hقله در  3800cm-3مربوط به

غلظت یونهاي هیدرو ن کاسته شده در نتیجره ،یرونهراي فلرزي

کربونیل گروه آمیدي که از واکنش بین گروه آمینی کیتوزان و

بیشتري میتوانند با جايگاههاي فعرال پیونردي موجرود اتصرال

گروه آلدئیدي گلوتالدئید حاصل شده است .یک قلهي پهن در

برقرار کنند و در نتیجه ظرفیت جذب افزایش مییابد؛ به طروريکره

 3481 cm-3که مربوط به گروههاي اتر و استال ایجاد شده طی

در  pHبرابر با  2میزان جذب نیکل برر روي فریلمهراي کیتروزان/

واکنش پلیوینیل الکل با گلوتالدئید است .در شکل  .1ب که

پلیوینیل الکل شبکهاي و نوع پیوندي آن (با اکریلیک اسید) ،بره

نشراندهنردهي طیر

فیلرم پیونرد زده شده است عالوه بر قلههاي

ترتیب ،برابر با  38/62و  10/11میلیگرم بر گرم تعیین شد.

00
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12

کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي پیوندي

11
13
33
32
30

کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي

14
10
14
30
34
0

31
6

2

8

pH

0

1

0

33

3144

3444

044
644
844
غلظت اولیه (میلیگرم بر لیتر )

144

4

ظرفیت جذب (میلیگرم بر گرم)

کیتوزان پلیوینیل الکل شبکهاي

کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي پیوند یافته

ظرفیت جذب (میلیگرم بر گرم)

10

10

4

شکل  .8اثر  pHمحلول یون فلزي بر میزان جرذب نیکرل بره وسریلهي جراذب

شکل  .1اثر غلظت اولیهي محلول یونهاي فلزي نیکل بر میزان جذب (pH

(غلظت اولیهي محلول حاوي یون فلزي.)044ppm :

محلول یون فلزي.)2 :

شکل  0اثر غلظت اولیهي محلول یون فلزي بر ظرفیت جذب

هر اندازه مقدار خطاي کل پایینتر و ضریب رگرسیون به 3

جاذبهاي کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي و نوع پیوند زده

نزدیکتر باشد ،برازش دادههاي تجربی با مدل به همان اندازه

شدهي آن با اکریلیک اسید را در شرایط  pHبهینه (برابر با )2

بهتر است.

نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود با افزایش غلظت
اولیهي محلول ،تعداد یونهاي فلزي موجود در محلول افزایش

در مدل النگمویر ] [10 ،11فرض بر این است که جذب
بیشینه ،زمانی اتفاق میافتد که یک تک الیهي اشباعی از یونهاي

یافته و جايگاههاي پیوندي بیشتري از جاذب به وسیلهي این

فلزي موجود در محلول ،سطح جاذب را پوشانده باشد؛ انر ي

یونها اشغال میشوند .همچنین دیده میشود که با اضافه شدن

جذب ثابت بوده و بین گونههاي جذب شده هیچ برهمکنشی

گروه کربوکسیل (مربوط به اکریلیک اسید پیوندي) ظرفیت

وجود ندارد .بیان ریاضی این مدل این است

جذب جاذب براي یون فلزي نیکل در تمامی غلظتها افزایش

bq C
q  max f
1  bCf

() 0

داشته است .به طوريکه با افزایش غلظت اولیه از  64به 3444
میلیگرم بر لیتر ،مقدارهاي مربوط به ظرفیت جذب جاذب
شبکهاي و نوع پیوندي براي یون نیکل ،به ترتیب ،از  1/1و 0/31

که در آن  qظرفیت جذب تعادلی یون فلزي در فاز جامد

به  11/1و  16/30 mg/gرسیده است.

) Cf ،(mg/gغلظت تعادلی یون فلزي در فاز مایم )qmax ،(mg/l
ظرفیت جذب بیشینه ) (mg/gو  bثابت جذب النگمویر )(l/mg

براساس نتیجههایی که از آزمایشهاي بررسی اثر غلظت اولیه

است.

بر ظرفیت جذب به دست آمد ،مدلسازي فرایند جذب با استفاده

شکل خطی همدماي النگمویر که از آن ثابتهاي مدل به

از همدماهاي النگمویر و دوبینین -رادشکویچ انجام شد.

دست میآید ،این است

همدماهاي جذب مقدار مادهي جذب شده به ازاي واحد جرم
جاذب را ،به عنوان تابعی از غلظت تعادلی یون فلزي در محلول

() 0

در دماي ثابت نشان میدهند .در این مدلها براي پیشبینی و تعیین
عملکرد جاذب ،دادههاي تعادلی باید با همدماهاي جذب تطابق

1
1
1


q q maxbCf q max

خوبی داشته باشند .از آنجا که ضریبهاي رگرسیون نزدیک به

شکل  8رابطه بین معکوس  Cfو معکوس  qرا براي هر دو

 3به تنهایی تضمینکنندهي تطابق خوب با دادهها نیست ،لذا

جاذب نشان میدهد .از روي شیب و عرض از مبدأ ،مقادیر

خطاي میانگین کل نیز محاسبه شد ][11

عددي ثابتهاي النگمویر به دست آمد که براي جاذب شبکهاي

()1

) q ( Calc.

کیتوزان /پلیوینیل الکل و نوع پیوندي آن (با اکریلیک اسید)
 qmaxبرحسب میلیگرم بر گرم ،به ترتیب ،برابر با  01/81و  88/82و
 bبرحسب لیتر بر میلیگرم ،به ترتیب ،بررابرر با  4/44340و 4/44342

n

)( Exper.
n

)( Exper.

q

q

i 1

% 

i 1
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4/10

با مقایسهي ظرفیت جذب بیشینهي به دست آمده براي

4/1

y =36/13x+4/4331
R1=4/3330

جاذبهاي تهیه شده در این پژوهش براي جذب نیکل با

4/1

y =30/40x+4/4303
R1=4/3313

4/30

1/q (mg/g)-6

4/10

مقدارهاي جذب بیشینهي دیگر پژوهشها (جدول  )1مشاهده
میشود که جاذب شبکهاي کیتوزان /پلیوینیل الکل پیوند زده
شده با اکریلیک اسید ،قابلیت حذف یون نیکل از محیطهاي آبی

4/3
کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي شدهي پیوند یافته

4/40

کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي

4/430

4/41

4/43
1/Cf (mg/l)-6

آلوده را دارا است ].[13 ،14 ،13 ،16 ،12 ،18 ،10

4/440

4

شاخص مناسبت جذب در رابطهي النگمویر میتواند به

4

وسیلهي ضریب بدون بعد  ،Rlارایه شود

شکل  .3همدماي جذب النگمویر خطی شده براي حذف نیکل از

1
Rl 
1  bC

محلولهاي آبی.

() 8

بود .این ثابتها همراه با ضریبهاي رگرسیون و متوسط

که در آن  bثابت النگمویر (لیتر بر میلیگرم) و  C°غلظت اولیهي

خطاهاي کل براي هر دو جاذب در جدول  3نشان داده شدهاند.

محلول یون فلزي (میلیگرم بر لیتر) است Rl .پارامتري است که

در اینجا نیز از مقایسهي qmaxها نتیجهگیري شد که پیوندزنی

از روي آن میتوان به مناسب بودن ( )°<Rl>3یا نبودن

جاذب با اکریلیک اسید ظرفیت جذب را تا حدود  30میلیگرم

( (Rl<3سیستم جذب پی برد ] .[10 ،11با توجه به جدول  ،1در

بر گرم افزایش داده است .از متوسط خطاي کل و ضریبهاي

پژوهش حاضر مقدار  Rlکمتر از  3به دست آمد که حاکی از

رگرسیون براي هر دو جاذب نتیجهگیري شد که دادههاي

جذب خوب کاتیونها با هر دو جاذب است.

آزمایشگاهی با این مدل به خوبی برازش میشود.
جدول  .6ثابتهاي مدل النگمویر و دوبینین -رادشکویچ
دوبینین -رادشکویچ

النگمویر
R1

ε%
0%

qs
)(mg/g
38/03

E
)(J/mol
14/2

4/611

30%

14/21

13/20

4/231

کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي

qmax
)(mg/g
01/81

b
)(l/mg
4/44340

4/333

کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي پیوندي (با اکریلیک اسید)

88/82

4/44342

4/331

جاذب

R1

ε%
18%
14%

جدول  .2مقایسهي ظرفیت جذب بیشینهي تعدادي از جاذبهاي پایه کیتوزان با نتای ،پژوهش حاضر براي جذب نیکل
جاذب

ظرفیت جذب بیشینهي جاذب براي جذب نیکل

()mg/g

مرجم

کیتوزان پیوندي (با پلیاکریلیک اسید)

00/02

][10

کیتوزان بر روي دانههاي شیشهاي متلللل

1/10

][18

کیتوزان تثبیت شده روي بنتونیت

8/43

][12

کیتوزان

01/33

][16

ترکیب کیتوزان اپیکلروهیدرین /کلی شبکهاي

8/04

][13

الیاف کتانی کیتوزان

2/81

][14

کیتوزان و ذرات مغناطیسی

01/00

][13

کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي

01/81

]پژوهش حاضر[

کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي پیوندي (با اکریلیک اسید)

88/82

]پژوهش حاضر[

02
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جدول  .6ضریب بدون بعد  RLالنگمویر براي جذب نیکل بر روي جاذب کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي و نوع پیوندي آن (با اکریلیک اسید)
مقدار Rl

غلظت اولیهي محلول یون فلزي نیکل
(میلیگرم بر لیتر)

کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي

کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي پیوندي (با اکریلیک اسید)

64

4/311333

4/31330

144

4/612630

4/611211

044

4/802630

4/803088

3444

4/034338

4/061431

دیگر همدماي استفاده شده در این پژوهش همدماي

کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي پیوندي (با اکریلیک اسید)

1/0

کیتوزان /پلیوینیل الکل شبکهاي

دوبینین -رادشکویچ است ،این همدما در سالهاي اخیر در

1
1/0

y =-3402/0x+1/4132

بیان ریاضی آن این است

R1=4/2313

1
3/0

) q  qs exp( b2

3

y =-3388/1x+1/6411
R1=4/6110

که در آن  qsظرفیت جذب تک الیهاي دوبینین -رادشکویچ و b

4/441

یک ثابت مربوط به انر ي جذب بوده و  εپتانسیل پوالنی مربوط

از مقادیر خطاي متوسط تعیین شده در جدول  3نتیجهگیري

  RT ln(1

میشود که مقدار خطا باالتر از مقدار مربوط به همدماي
النگمویر است .لذا ،دادههاي آزمایشگاهی از میزان برازش
کمتري با این مدل برخوردارند.

شکل خطی رابطهي ( )2این است
ln q  ln qs  b2

 .8نتیجهگیری
جاذب شبکهاي کیتوزان /پلیوینیل الکرل و نروع پیونردي آن (برا
اکریلیک اسید) تهیه و رفتار جذبی فلز نیکل از محلولهراي آبری
به وسیلهي این دو جاذب مورد بررسی قررار گرفرت .نترای ،نشران
داد که ظرفیت جذب با افزایش  pHو غلظت اولیهي محلول یون

نتای ،به کارگیري شکل خطی همدماي دوبینین -رادشکویچ
براي هر دو سیستم جذب یونهاي فلزي نیکل در شکل  2نشان
داده شده است.
انر ي آزاد متوسط جذب براي این فرایند چنین محاسبه میشود
() 34

4/4440

4

4

شکل  .7همدماي دوبینین -رادشکویچ براي حذف نیکل از محلول آبی.

1
)
Cf

() 3

4/0

ε2)kj/mol(2

به غلظت تعادلی است

() 6

4/4430

4/443

)ln q(mg/g

فرایندهاي جذب بسیار مورد توجه قرار گرفته است ].[10 ،11

() 2

0

فلزي افرزایش مرییابرد pH .بهینرهي محلرول فلرزي برراي جرذب
بیشینهي یرون برر روي هرر دو جراذب برابرر برا  2بره دسرت آمرد.
افزایش دز پرتو باعث افزایش درصرد پیونرد و در نتیجره افرزایش
ظرفیررت جررذب جرراذب بررراي یررون فلررزي نیکررل ش رد .دادههرراي
آزمایشرگاهی برررازش بهترري بررا مردل النگمررویر نسربت برره مرردل
دوبینررین -رادشررکویچ داشررت .در نهایررت میررزان جررذب جرراذب
کیتوزان /پلیوینیل الکل پیوندي (با اکریلیرک اسرید) بریشترر از
نوع غیرپیوندي آن بود که این امر بهبود میزان جذب با استفاده از
پیوند اکریلیک اسید به جاذب شبکهاي پلیوینیل الکل /کیتروزان

E  1 / 2b

در جدول  3ثابتهاي مربوط به این همدما ( qsو  )Eنشان
داده شده است .هر چه مقدار  qsباالتر رود ظرفیت جذب بیشتر
میشود .بنابراین ،جاذب کیتوزان /پلیوینیل الکل پیوندي (با
اکریلیک اسید) با مقدار  qsبیشتر ،از ظرفیت جذب باالتر
برخوردار بوده است.

را تأیید نمود.
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