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Abstract
Dielectric barrier discharge technique (DBD) is a new methods for
plasma formation which can be used to enhance the oxidation state
of different materials. In this study, the probability of enhancing
the oxidation state of carbon-based (graphene oxide and
multi-walled carbon nanotube) and metal-based (nano-magnetite
and nano-alumina) precursors was investigated. In this way, the
oxidation state of the materials was evaluated by field emission
scanning electron microscopy (FE-SEM), energy dispersive
spectroscopy (EDS), Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), and ultraviolet-visible spectroscopy (UV-Vis) before and after
the plasma process. In addition the dispersity of the nanoparticles
in an aqueous solution was investigated by zeta potential method.
The obtained results revealed that after the plasma processing, the
weight percentage of oxygen element increased about 59% and
33% for graphene oxide and carbon nanotube samples,
respectively. However, the metal-based materials were not affected
by the plasma process. Indeed, depending on the type of produced
oxygen radicals in the plasma space, different groups such as
carboxylic acid, hydroxyl, lactone, and lactol groups can be
formed on the surface of the carbon-based materials which led to
the increasing of the oxidation state of the nanoparticles.
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و ( ...طبرسا و زارعنژاد)

روش تخلیۀ بار سد دیالکتریک ) (DBDیکی از روشهای جدید تولید پالسماست
که با استفاده از آن میتوان به افزایش درجۀ اکسایش پیشمادههای مختلت ادتدا
شود .در این پژوهش به امکتانستنجی استتفاده از ایتن روش بترای افتزایش درجتۀ
اکسایش پیشمادههای پایه کربنی (اکسیدگرافن و نانولولههای کربنی) و پایتهفلتزی
(نانومگنتی و نانو آلومینا) اددا شد .بدین منظور این نانوذرات دبل و بعتد از انجتا
عملیتتات متت کور بتتا روشهتتای میکروستتکوک الکترونتتی روبشتتی گستتیل میتتدان
) ،(FESEMطیت ستنجی پتتراش انترپی پرتتو ایکت ) ،(EDSتبتدیل فوریته پرتتتو
مادون درمز ) (FT-IRو طی سنجی فرابنفش -مرئتی ) (UV-Visشناستایی شتدند و
تغییرات درجۀ اکسایش آنهاارزیابی شد .همچنین برای بررستی پایتداری نتانوذرات
در محیط آبی از آزمون پتانسیل زتا استفاده شد .نتایج این پتژوهش نشتان داد کته
پ از اعمال فرایند پالسما درصد وزنی عنصر اکسیژن در نانوذرات اکستیدگرافن و
نانولولههای کربنی به ترتیب حدود  %95و  %33افزایش یاف  .این در حالی اس که
این روش در افزایش درجۀ اکسایش نانواکسیدهای فلزی تأثیر دابل توجهی نداش .
در وادع بسته به نوع رادیکالهای اکستیژن تولیتدی در فیتای پالستما گتروههتای
مختلفتتی ماننتتد کربوکستتیلیک استتید ،هیدروکستتیل ،تکتتتون و تکتتتول بتتر روی
سطح مواد پایه کربنی ایجاد شده اس که این گروهها درجۀ اکستایش ایتن متواد را
افزایش داده اس .
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جمله نوع گاز ،فشار و دمای گاز و ولتاپ اعمتال شتده بستتگی دارد.

 .1مقدمه
اکسایش گونههای مختل مواد برای تولید سرامیکهایی بتا وتوا

تخلیۀ سد دیالکتریک ( )DBDبرای نخستین بار بهوسیلۀ ستایمنز

فیزیکی -مکانیکی ،شیمیایی ،حرارتتی ،الکتریکتی و نتوری متفتاوت

در سال  1499ابداع و برای تولید اوزون بته کتارگیری شتد[19و.]5
9

نسب به گونههای اکسیدنشده ،یکی از فرایندهایی اس که همتواره

در این فرایند ،در حیور فشار گاز از مرتبۀ  19 Paو با اعمال میدان

در صنایع و کاربردهای مختل مورد توجه بتوده است [ .]1یکتی از

الکتریکی کافی در شکاف تخلیه برای ایجاد شکس الکتریکی ،تعداد

روشهای اصلی تولید گونههای اکستیدی از یتک متاده ،استتفاده از

زیادی میکروتخلیه ایجاد میشود که ایتن میکروتخلیتههتا در متدت

روشهای شیمیایی بوده که طی آن مادۀ وا در معرض یتک متادۀ

زمان کوتاهی به الکتترود وصتل شتده ،باعت پختش بتار الکتریکتی

اکسنده درار میگرفته و تح شرایط واصی واکنشهتای اکستایش

بر روی سطح دیالکتریکی متیشتود[ .]11در ایتن فراینتد ،گستترۀ

بر روی آن انجا میپ یرفته اس [ .]2در سالهای اویر و با توجه به

فرکانسی اعمالی بسیار اندک اس که این بیانگر اتصال انرپی پتایین

آسیب های زیس محیطتی استتفاده از متواد شتیمیایی اکستنده در

به گاز و یونیزهکردن ضعی اس  .در پایان طی ایتن فراینتد تخلیتۀ

اکسایش مواد پایهفلزی و پایهکربنی ،روشهای جایگزینی برای ایتن

بین دو الکترود ممکن میشود که یکتی از آنهتا بتهعنتوان الکتترود

منظور پیشنهاد شده اس که یکتی از پیشترفتهتترین ایتن روشهتا

دتتدرت و دیگتتری بتتهعنتتوان الکتتترود زمتتین در نظتتر گرفتتته

استفاده از محیط پالسماس [.]3

می شوند[13و .]12در این روش حتد ادتل یکتی از الکترودهتا بایتد

پالسما ،که از آن بهعنوان نوع چهار ماده یاد میشتود؛ گتاز یتونیزه

بهوسیلۀ دیالکتریک (مادۀ مورد بررسی در پژوهش حاضر) پوشتیده

که حاوی فوتونها ،الکترونها ،یونها ،گونههای فعال و

شود .برای اطمینان از ایجاد تخلیه در بین الکترودها ،معموتً فاصتلۀ

رادیکالهاس [9و .]1در وادع با اعمال انرپی گرمایی ،یا یک جریتان

آنها حد اکثر در حدود چنتد میلتیمتتر تنظتیم متیشتود .در ایتن

به مولکتولهتای یتک گتاز

فرایند ،منبع تغ یه باید ولتاپ پالستی و یتا سینوستی را بترای تولیتد

میتوان گونههای برانگیخته و یونی مربوط به آن گتاز را تولیتد کترد

پالسما بر گاز مورد نظتر اعمتال کنتد .طتی ایتن میکروتخلیتههتا و

که به آن فیای پالسما گفته میشود[ .]1با اعمال این انواع مختلت

گونههای برانگیخته از گاز کاری تولید میشود[19و.]11

شدهای اس

الکتریکی و یا یک تابش الکترومغناطی

2

محرکها ،مولکولها و اتمهتا یتونیزه و بته الکتترونهتای آزاد شتده

در این رابطه برسیا و همکاران[ ]11به اکستایش ستطح بستاارهای

تبدیل میشود و در ادامه این انرپی از راه بروتورد بتین گونتههتای

مختل با روش  DBDپرداوتند .آنان در این پژوهش دریافتنتد کته

برانگیخته به گونههای ونثی ،منتقتل متیشتود[ .]7در روش ایجتاد

سطح بساارهای پلیاتیلن و پلیاستایرن در کسری از ثانیته بتا ایتن

فیای پالسما با الکتریسیته ،میدان الکتریکتی متیتوانتد بتهصتورت

روش اکسید شد ،در حالی که این روش اثر چندانی در اکسایش پلی
3

 DC ،ACو یتا پالس تی باشتتد؛ هتتر حجم تی از ذرات ونثتتی همتتواره

تترافلوئتتتورو اتتتتیلن نداشتتتته است ت  .در تحقیقتتتی دیگتتتر رن و

مقداری الکترون و یون درون وود دارنتد کته بتا شتتابدار شتدن در

همکارانش[ ]17دریافتند که اصالح سطحی فیلمهای پلیاتیلنتی بتا

میدان الکتریکی و بروورد به مولکولها ،اتمها و یتا ستطح الکتترود،

روش  DBDباع

افزایش دابل توجه تعتداد گتروههتای اکستیژندار

ذرات باردار جدیدی را بهوجود میآورنتد .ایتن انتدرکنشهتا باعت

بر روی سطح این فیلمها شده اس  .افزایش این گتروههتای عتاملی

تشکیل بهمنی از گونههای باردار میشود کته در آوتر یتک فیتای

باع شد که در یک ثانیته پت

پالسمای پایدار را تشکیل میدهد[.]9

با سطح از حدود  53درجه به کمتر از  79درجه کاهش یابد که ایتن

با اعمال یک میدان الکتریکی به گاز و عبتور جریتان حاصتل از گتاز

به معنی افزایش دابل توجه آ،دوستی ستطح و هتمچنتین افتزایش

یونیزهشده و اتما فرایندهای یونیزه کردن ،تخلیۀ الکتریکتی در گتاز

انرپی آزاد سطح در این مدت زمان کم باشد.

رخ میدهد .به فرایندهای تخلیۀ الکتریکی که طی آن گتاز یتا متادۀ

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی عملکرد این روش در افزایش درجتۀ

متیدهتد ،شکست الکتریکتی

اکسایش مواد پایهکربنی و پایهفلزی اس  .یکی از کاربردهای افزایش

عایق واصی

عایقی وود را از دس

میگویند[ .]4این فرایند بسیار پیچیده اس
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و به عوامل متنتوعی از

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و شانزده ()1044

از شتروع فراینتد زاویته تمتاآ آ،

1. Siemens
2. Borcia
3. Ren

اس که این بهبود پخششوندگی بهدلیل ایجاد پیوند هیدروپنی بین

 7سانتیمتر و ارتفاعی برابر با  1سانتیمتر استفاده شتد .دو صتفحۀ

گروههای اکسیدی موجود بر روی نانوذارت و مولکولهای آ ،اتفتا

شیشهای نیز بهعنوان دیالکتریک به کار رف

متتی افتتتد .در ایتتن راستتتا ،نتتانوذرات آلومینتتا ،نتتانوذرات مگنتیتت ،

آنها مادۀ مورد مطالعه درار داده شد .در این فرایند گونههای فعتال

نانوصفحات اکسیدگرافن و نانولولههای کربنی با روش پالسما ،اکسید

شیمیایی نظیر اکسیژن و هیدروکسیل با ایجاد تخلیۀ الکتریکی بتین

و پایداری آنها در محیط آبی بررسی شد.

دو الکترود پوشش داده شده با دیالکتریک ایجاد میشود .محتدودۀ
ولتاپ این سامانه  29-1کیلو ول

کته بتر روی یکتی از

تنظیم شتد .بترای تعیتین جریتان

 .2بخش تجربی

وروجتی و تغییتر فتتاز بتین ولتتتاپ و جریتان متتورد استتفاده از یتتک

 1-2مواد

اوسیلوسکوک  HMEGHM203استفاده شد .در این فرایند هوا (گتاز

در این پژوهش مگنتی (با اندازۀ  79-99نانومتر) و آلومینا (با اندازۀ

مورد استفاده برای تشکیل پالسما) بهوسیلۀ یک کنترلکننتدۀ نترخ

 19-29نانومتر) از شرک یو اآ نانو 1آمریکتا ،نانولولتههتای کربنتی

دمتتش بتته محفظتته دمیتتده شتتد ( 19میلتتیلیتتتر بتتهازای هتتر

(با طول  19-9میکرومتر و دطر  19-29نتانومتر) از شترک یتو اآ

 199میلیگر از ماده) .پ

از اعمال این مقدار زیاد اوتالف ولتتاپ،

ریسرچ نانومتریالز 2آمریکتا و هتمچنتین اکستیدگرافن (بتا ضتخام

هوا بین دو دطب یونیزه شده ،پالسما تولید متیشتود .بتا دترار دادن

نانوصفحات  3/1تا  7نانومتر و میانگین تعداد تیههتای آن  1تتا 19

اکستتیدهای پایتتهفلتتزی و پایتتهکربنتتی در ایتتن فیتتا ،بتتر هتتمکتتنش
ذرات فعال با سطح این نتانوذرات باعت

تیه) از شرک پیشگامان نانو مواد ایرانیان وریداری شد.
همچنین در این پتژوهش روش تخلیتۀ ستد دیالکتریکتی

3

)(DBD

اکستایش آنهتا متیشتود.

در این پژوهش پالسما در اوتالف پتانسیل  3کیلو ولت و فرکتان

برای تولید پالسما بهکار رف  .طرحوارهای از این فرایند در شکل ()1

 1کیلوهرتز تشکیل شد و مواد به مدت  2ددیقه در محتیط پالستما

نشان داده شده اس .

درار گرفتند.

شکل  .1طرحوارهای از فرایند تولید پالسما به روش تخلیۀ سد دیالکتریکی.

طبرسا و زارعنژاد  -صص98-89 .

درجۀ اکسایش ،بهبود پخششوندگی نانوذرات در محتیطهتای آبتی

مطابق شتکل ( ،)1در ایتن روش الکتترود مت

بررسی امکان افزایش درجۀ اکسایش پیشمادههای پایهفلزی و ...

بتا دطتری برابتر بتا

1

Figure 1. A schematic of the plasma production process by the dielectric barrier discharge method.

3. Dielectric barrier discharge

2. US research nanomaterials

1. USNANO
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برای شناستایی ذرات همنهشت شتده از آزمتونهتای میکروستکوک

صفحات ایجاد نشتده است ؛ ایتن امتر نشتانگر تخریتب نشتدن ایتن

(،)EDS

نانوصفحات ناشی از فرایند پالسماس  .نانولولتههتای کربنتی نیتز در

طی سنجی مادون درمز با تبتدیل فوریته ( )FT-IRو طیت ستنجی

شتتکل ( c -)2و  dنشتتان داده شتتده اس ت کتته آگلومراستتیون ایتتن

فرابنفش -مرئی ( )UV-Visاستفاده شد .تصاویر  FE-SEMبا دستگاه

آ،گریزی سطحی کامالً مشخص است  .در

الکترونی گسیلمیدان ( ،)FE-SEMپراش انرپی پرتو ایک

متتدل  MIRA IIIستتاوتۀ شتترک

 TESCANجمهتتوری چتتک و

نانولولهها بهدلیل ووا

اینجا نیز نشانهای از تخریب نانولولهها پ

از اعمتال فراینتد پالستما

طی  EDSبا دستگاه متدل  Philips XL30بتهدست آمتد .آزمتون

دیتتده نمتتیشتتود .هتتمچنتتین مطتتابق شتتکل ( e -)2و  ،fنتتانوذرات

 FT-IRبا استفاده از دستگاه اساکترومتر  Pekin-Elmerو بته وستیلۀ

مگنتی پیش و پ

از اعمال پالسما دارای اندازۀ ذراتی حتدود 99

در های  KBrاز نتانوذرات متورد بررستی در محتدودۀ عتدد متو

تا  79نانومتر بودهاند .تصاویر  FE-SEMاز نانوذرات آلومینا نیز نشان

 1999-199 cm-1انجتتا شتتد .آزمتتون طیتت ستتنجی  UV-Visدر

می دهد که این نانوذرات دارای اندازهای حدود  29تا  19نانومتر بوده

محدودۀ طول مو  299تتا  499نتانومتر و بتا استتفاده از دستتگاه

اس  .تصاویر  FE-SEMدبل و بعد از درارگیتری در فراینتد پالستما

اساکتروفوتومتر  Hitachi U-3010 UV-Visگرفته شد .این آزمون در

تغییر ریخ شناسی واصی نشان نمیدهد که نشاندهندۀ آن است

محیط آ ،دو بار تقطیر ،در  pHونثی و در دمای محیط انجا شتد.

که برای بررسیهای ددیقتر به آزمتونهتای بیشتتری بترای تعیتین

برای انجا این آزمون محلولها بهمدت  29ددیقه تح فراصتوت بتا

تغییتر درجتۀ اکستتایش دبتتل و بعتد از فراینتتد پالستتما نیتتاز است ؛

توان  99وات درار گرف و پ

از اتما این مرحلته بالفاصتله تحت

آزمون طی سنجی فرابنفش -مرئی درار گرفت  .هتم چنتین آزمتون
پتانستیل زتتا بتا استتفاده از دستتگاه

)ZEN 3600 (Malvern, UK

انجا شد.

بدین منظور از این نمونهها آزمون  EDSبهعمل آمد که نتتایج آن در
شکل ( )3نشان داده شده اس .
تغییرات میانگین درصد وزنی عناصتر دبتل و بعتد از اعمتال فراینتد
پالسما بر روی نانوذرات حاصل از اندازهگیری از سته محتل مختلت
بر روی نانوذرات در جدول ( )1گزارش شده اس .

 .3نتایج و بحث

مطابق شکل ( )3و نتایج ارائهشده در جدول ( ،)1پیداس که غلظ

 1-3شناسایی و بررسی خواص

اکسیژن در نانوذرات اکسیدگرافن و نانولولتههتای کربنتی بتهترتیتب

نتتایج آزمتتون  FE-SEMاز نمونتتههتای نتتانوذرات مگنیت  ،آلومینتتا،

حدود  %95و  %33افزایش یافته اس  ،در حالی که در دو نمونۀ نتانو

اکستتیدگرافن و نانولولتتههتتای کربنتتی دبتتل و بعتتد از اکستتایش در

آلومینا و نانو مگنتی

تغییر چشمگیری در درصد وزنی اکسیژن دبل

شکل ( )2نشان داده شده اس .

و بعد از اعمال فرایند پالسما حاصتل نشتده است و انتدک افتزایش

برای تخمین اندازۀ ذرات نشان داده شده در شتکل ( )2از نتر افتزار

مقدار اکسیژن نیز در محدودۀ وطای اندازهگیری آزمتون دترار دارد.

پتردازش تصتویر  Image Jاستتفاده شتده است  .مطتابق شتکل ()2

بنابراین از این آزمون متیتتوان نتیجته گرفت کته فراینتد پالستما

که نانوصفحات اکسیدگرافن

بر والف مواد پایهکربنی بر نانوذرات پایهفلزی اثر چندانی نداشتته و

دارای سطحی در حدود  29تا  199میکرومتتر مربتع و از روی هتم

درجۀ اکسایش آنها را افزایش نداده اس  .برای بررسی ددیقتر این

از اعمتال

نتیجه نتایج آزمون ( FT-IRشکل ( ))1و ( UV-Visشتکل ( ))9نیتز

از روی نتایج آزمون  FE-SEMپیداس

انباشتهشدن چندین نانوصفحه تشکیل شتده است  .پت

فرایند پالسما مشاهده میشود که تغییتری در ریخت شناستی نتانو
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98-89 . صص- طبرسا و زارعنژاد

... بررسی امکان افزایش درجۀ اکسایش پیشمادههای پایهفلزی و

(c)

(b)

(f)

(a)

(e)

(h)

(d)

(g)

( نانولولههای کربنیc, d) ،( اکسیدگرافن قبل و بعد از فرایندa, b)  از نمونههایFE-SEM  تصاویر.2 شکل
.( نانوآلومینا قبل و بعد از فرایندg, h) ،( نانو مگنتیت قبل و بعد از فرایندe, f) ،قبل و بعد از فرایند
Figure 2. FE-SEM images of (a and b) graphene oxide before and after of the process, (c and d) carbon nanotubes
before and after the process, (e and f) nanomagnetite before and after the process, and (g and h) nanoalumina
before and after the process.
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طبرسا و زارعنژاد  -صص98-89 .

بررسی امکان افزایش درجۀ اکسایش پیشمادههای پایهفلزی و ...

)(a

)(b

)(d

)(c

)(e

)(g

)(f

)(h

شکل  .3نتایج آزمون  EDSاز نمونههای ) (a, bاکسیدگرافن قبل و بعد از فرایند (c, d) ،نانولولههای کربنی قبل و بعد از فرایند،
) (e, fنانو مگنتیت قبل و بعد از فرایند (g, h) ،نانوآلومینا قبل و بعد از فرایند.
Figure 3. EDS results of (a and b) graphene oxide before and after of the process, (c and d) carbon nanotubes before and after the
process, (e and f) nanomagnetite before and after the process, and (g and h) nanoalumina before and after the process.

89

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و شانزده ()1044

98-89 . صص- طبرسا و زارعنژاد

... بررسی امکان افزایش درجۀ اکسایش پیشمادههای پایهفلزی و

 مربوط به نانوذرات مورد بررسی قبل و بعد ازEDS  میانگین نتایج کمّی حاصل از آزمون.1 جدول
.فرایند پالسما از سه محل مختلف بر روی سطح نانوذرات
Table 1. The average of quantitative results obtained from EDS analysis of the under-studied nanoparticles before
and after the plasma process at three different regions on the surface of the nanoparticles.

Samples

Fe (%Wt.)

Al (%Wt.)

C (%Wt.)

O (%Wt.)

Graphene oxide before the process

-

-

75 ± 2

25 ± 1

Graphene oxide after the process

-

-

63 ± 3

37 ± 2

Carbon nanotubes before the process

-

-

92 ± 2

8±1

Carbon nanotubes after the process

-

-

89 ± 4

11 ± 3

Nanomagnetite before the process

84 ± 5

-

-

16 ± 2

Nanomagnetite after the process

83 ± 6

-

-

17 ± 4

Nanoalumina before the process

-

65 ± 5

-

35 ± 3

Nanoalumina after the process

-

63 ± 4

-

37 ± 3

(a)

(b)
( نانومگنتیت وc) ،( نانولولههای کربنیb) ،( اکسیدگرافنa)  مربوط به نمونههایFT-IR  طیفهای.4 شکل
.( نانو آلومینا قبل و بعد از قرارگیری در محیط پالسماd)
Figure 4. FT-IR spectra of (a) graphene oxide, (b) carbon nanotubes, (c) nanomagnetite, and
(d) nanoalumina, before and after the process.

89

Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 20 - No. 116 (2021)

طبرسا و زارعنژاد  -صص98-89 .

بررسی امکان افزایش درجۀ اکسایش پیشمادههای پایهفلزی و ...

)(c

)(d
شکل  .4طیفهای  FT-IRمربوط به نمونههای ) (aاکسیدگرافن (b) ،نانولولههای کربنی (c) ،نانومگنتیت و
) (dنانو آلومینا قبل و بعد از قرارگیری در محیط پالسما.
Figure 4. FT-IR spectra of (a) graphene oxide, (b) carbon nanotubes, (c) nanomagnetite, and
(d) nanoalumina, before and after the process.

مطابق شکل ( ،)1در طی  FT-IRمربوط به نمونهها ،یک پیک پهتن

 C=Oمربوط به گروههای کربوکسیلی موجود بتر روی اکستیدگرافن

در عدد مو حدود  3999 cm-1تا  3799 cm-1مشاهده میشود کته

در عدد مو  1141 cm-1مشاهده میشود[ .]29پیک دابل مشتاهدۀ

مربوط به کشش متقتارن گتروههتای  OHآ ،جت  ،ستطحیشتده

بعدی در نانوصفحات اکسیدگرافن و نانولولههای کربنی نیز مربوط به

بر روی نانوذرات اس [ .]14همچنین دو پیک در اعداد متو حتدود

پیونتتدهای  C=Cو در عتتدد متتو حتتدود  1139 cm-1استت [.]21

 2529 cm-1و  2419cm-1مشاهده میشود که بهترتیتب مربتوط بته

همچنتین در ایتن دو نمونته ،پیتکهتای جت بی دابتل مشتاهده در

کشش متقارن و نامقارن گروههتای  C-Hاست [ .]15ایتن گتروه در

عتتدد متتوجی  1371 cm-1و  1931 cm-1در ستتاوتار اکستتیدگرافن

اکسیدگرافن و نانولولههای کربنی بیشتر در نواحی عیو ،ساوتاری و

بهترتیب مربوط به پیوندهای کششی گروههای  C-Oو

اپوکساید (C-

یا لبههای صفحات و لولهها بهوجود میآید .همچنتین ایتن گتروههتا

) O-Cاس [ .]22ارتعاش ومشی گروههای  C-Hنیتز در عتدد متو

می تواند ناشی از آلودگی سطح نانوذرات باشد کته ایتن متورد بترای

حدود  499 cm-1پیک ج بی نشان داده اس [ .]23همچنتین پیتک

و آلومینا مشهودتر اس  .پیتک مربتوط بته پیونتد

مشتتاهده شتتده در عتتدد متتوجی  953 cm-1مربتتوط بتته حلقتتههتتای

نانوذرات مگنتی
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از درارگیری در محیط پالسما به ووبی افتزایش درجتۀ

در منحنیهای  UV-Visمربوط به نانومگنتی در مقاتت دیگری نیز

اکسایش آنها را نشان متیدهتد .هتمچنتین افتزایش شتدت پیتک

مشاهده شده اس [ .]31 ,39در شکل ( d -)9نیز پیک وادتع شتده

مربوط به پیوندهای  C-Hمیتواند ناشی از آلودگی سطحی یا افزایش

مربوط به انتقال الکترونی O2-→ Al3+

دو ماده پ

نواحی نقتص در ستاوتار ایتن متواد پت

در طول مو حدود 299 nm

از اعمتال پالستما باشتد.

اس [ . ]32مطابق ایتن دو شتکل در اینجتا نیتز تغییتر در شتدت و

در طی های مربوط به نانو مگنتی و نتانو آلومینتا پیتک وادتعشتده

مودعی

پیک دبل و بعد از فرایند پالسما مشاهده نشتده است کته

در عدد متو حتدود  1139 cm-1نیتز مربتوط بته ارتعتاش ومشتی

این نیز مؤید بی تأثیر بودن این فرایند بر درجتۀ اکستایش نتانوذرات

پیوندهای  O-Hاس که از آ ،ج  ،سطحیشده به نانوذرات نشأت

است ؛ بنتتابراین متتیتتتوان نتیجتته گرفت کتته بتتر وتتالف نتتانوذرات

گرفته اس [ .]29پیک پهن وادعشده در عدد مو حدود 921 cm-1

اکسیدگرافن در نانوذرات مگنتی

و اکسید آلومنیو فرایند اکسایش

در طی مربوط به نتانوذرات مگنتیت مربتوط بته ارتعتاش کششتی

به روش پالسما اثرگت اری چنتدانی نداشتته است

پیوندهای  Fe-Oاس [27و .]21هتمچنتین دو پیتک وادتع شتده در

سطحی نانوذرات را افزایش داده اس .

عدد مو های حدود  971 cm-1و  122 cm-1در نمونتۀ نتانو آلومینتا

اکسایش نانوذرات میتواند بر وصوصیات و کاربردهای مختلت یتک

Al-O-Al

ماده مؤثر باشد که پخششوندگی در محیطهای مختل یکی از این

اس [ . ]24مطابق این نتایج مشاهده میشود که شدت پیک مربتوط

کاربردهاس  .برای بررسی پخششوندگی نانوذرات در محیط آبتی از

به اکسید آهن و اکسید آلومنیو دبل و بعد از اعمال پالسما تغییری

آزمون پتانسیل زتا استفاده و نتتایج در شتکل ( )1نشتان داده شتده

بهترتیب مربتوط بته ارتعتاش کششتی پیونتدهای  Al-Oو

نکرده اس

که ایتن نشتانگر نداشتتن تتأثیر وتا

ایتن فراینتد بتر

و صترفاً آلتودگی

اس .

اکسایش نانوذرات اس  .تنها تغییر دابل مشتاهده در ایتن نمونتههتا

اثبات شده اس کته تمایتل ذرات هتمبتار بته دفتع یکتدیگر رابطتۀ

افزایش شدت پیوندهای  C-Hاس که نشاندهندۀ افتزایش آلتودگی

مستقیمی با پتانسیل زتا دارد و بنابراین مرز بین پایداری و ناپایداری

سطحی پ

از درارگیری نمونه در فرایند پالسماس .

سوساانسیون را میتوان برحسب پتانسیل زتا تعیین کرد .گفته شده

همچنین نتایج آزمون  UV-Visاین نمونهها در شکل ( )9نشان داده

اس که ذراتی که پتانستیل زتتای آنهتا از  39میلتی ولت بیشتتر

شده اس .

و یتتا از  –39میلتتی ولتت کتتمتتتر باشتتد ،در بستتتر پختتشکننتتده

مطتتابق شتتکل ( )9در طی ت  UV-Visنمونتتههتتای اکستتیدگرافن و

پایدارند[ .]33 ,31در شکل ( )1مشاهده میشود که در نمونتههتای

نانولولههای کربنی یک پیتک در طتول متو حتدود  239نتانومتر و

پایه فلزی پتانسیل زتا دبل و بعد از درارگیری تحت فراینتد پالستما

یک شانه در طول مو حدود  399نانومتر دابل مشتاهده است کته

تغییری نداشته و دارای مقادیر کمتر از  39میلی ول بودهاند که این

بهترتیب پیک مشخصۀ پیوندهای  (π→π*) C=Cو پیک مربتوط بته

بیانگر ناپایداری این نانوذرات در محیط آبی اس ؛ این در حالی اس

پیوند  (n→π*) C=Oاس [ .]25مطابق این شکل پ

از عاملداری

کتته در نانوصتتفحات اکستتید گتترافن مقتتدار پتانستتیل زتتتا از حتتدود

اکسیدگرافن و نانولولههتای کربنتی بتهوستیلۀ گتروههتای اکستیدی

 -17میلی ول به حدود  -11میلی ولت

و نانولولتههتای کربنتی از

شدت شانه دابل مشاهده در طول مو حدود  399نانومتر بهصتورت

حدود  -5میلی ول به حدود  -11میلی ول جابهجا شده اس کته

دابل توجهی افزایش یافته اس که مؤید موفقی آمیز بودن افتزایش

این کم ترشدن پتانسیل زتای گونههای پایهکربنی از  -39میلی ول

درجۀ اکسایش این نمونهها پ

طبرسا و زارعنژاد  -صص98-89 .

افزایش شدت پیک گروههای  C-Oو  C-O-Cدر طی مربوط به ایتن

انتقال الکترون از آنیون اکسیژن به کاتیون آهن اس که ایتن پیتک

بررسی امکان افزایش درجۀ اکسایش پیشمادههای پایهفلزی و ...

آروماتیک در ساوتار اکسیدگرافن و نانولولههای کربنتی است [.]21

همچنین مطابق شکل ( c -)9پیک وادعشده در  179 nmمربوط بته

از درار گیری در محیط پالسماس .

به معنی پایداری آنها در محیط آبی اس .
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بررسی امکان افزایش درجۀ اکسایش پیشمادههای پایهفلزی و ...

)(a

)(b

)(c

)(d

شکل  .5نتایج آزمون  UV-Visمربوط به نمونههای ) (aاکسیدگرافن (b) ،نانولولههای کربنی (c) ،نانومگنتیت و
) (dنانو آلومینا قبل و بعد از قرار گیری در محیط پالسما (نمودارهای مربوط به بعد از فرایند در گونههای
فلزی برای تمایز بهتر باالی نمونه قبل از فرایند رسم شده است).
Figure 5. UV-Vis spectra of (a) graphene oxide, (b) carbon nanotubes, (c) nanomagnetite, and (d) nanoalumina, before
and after the process (the diagrams of the metal-based samples were drawn above each
other to better show the differences).
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)(a

)(b

شکل  .6نتایج آزمون پتانسیل زتا مربوط به نمونههای ) (aنانومگنتیت (b) ،نانوآلومینا (c) ،اکسیدگرافن
و ) (dنانولولههای کربنی قبل و بعد از قرار گیری در محیط پالسما.
Figure 6. Zeta potential results of (a) graphene oxide, (b) carbon nanotubes, (c) nanomagnetite,
and (d) nanoalumina, before and after the process.

 2-3سازوکار عاملدار شدن

تجزیۀ مولکولهای اکسیژن و نیتتروپن بتهترتیتب حتدود  1و 7/34

فیای پالسما شامل مولکولهای برانگیختته ،یتونهتا ،الکتترونهتا و

الکترون ول گتزارش شتده است [37و .]31بنتابراین مقتدار انترپی

رادیکالهاس ؛ با وجود پارهای مجهوتت در زمینۀ چیستی طبیعت

مورد نیاز برای وار کردن یک مول الکترون از یتک متول اکستیژن

گونههای برانگیخته در گازهای تخلیته الکتریکتیشتده؛ امتا در ایتن

تقریباً نص مقدار انرپیای اس که برای ورو یک مول الکترون از

موارد اطالعات ارزشمندی نیز به دس آمتده است  .انترپی تفکیتک

یک مول نیتروپن نیاز اس  .از طرف دیگر انرپی -الکترون تولیدشده

مولکتولهتای اکستیژن و نیتتتروپن بتهترتیتب برابتر بتتا  151و 511

در روش تخلیۀ سد دیالکتریکی بهطتور میتانگین برابتر  9الکتترون

کیلوپول بر مول اس [ .]39به عبارت دیگر ،انرپی متورد نیتاز بترای

ولت اس ت [ .]34بنتتابراین دابتتل انتظتتار اس ت کتته در تخلی تۀ ستتد
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دیالکتریک در هوا بسیاری از مولکتولهتای اکستیژن و آ ،،تجزیته

پروتتتون زدایتتی شتتوند ،بتتار منفتتی ایجادشتتده بتتر روی ستتطح ایتتن

شوند .هنگامی که مولکول اکسیژن تحریک میشتود ،رادیکتالهتای

نانوصفحات اکسیدگرافن باع بهوجود آمدن نیروی الکترواستتاتیکی

مختلفتتی ماننتتد  O3- ،O2- ،O- ،Oو  O3تولیتتد متتیشتتود .بروتتی

بتتین نانوصتتفحات متتیشتتود و آنهتتا را از یکتتدیگر دور متتیکنتتد.

واکتنشهتتایی کته ممکتتن است منجتتر بته تولیتتد ایتن ذرات شتتود

این پخششوندگی بیشتر نانوصفحات در محیطهای آبی باع بهبود

به درار زیر اس :

کارکرد این نانوصفحات برای کاربردهای مختل وواهد شد.

()1

 .8نتیجهگیری کلی

()2

در این تحقیق به بررسی امکان افتزایش درجتۀ اکستایش نتانوذرات

()3

پایهکربنی و پایهفلزی با روش پالسمای تخلیۀ بار ستد دیالکتریتک

()1

) (DBDپرداوته شتد .مطتابق نتتایج حاصتل از آزمتون  FE-SEMو

()9

 ،EDSاعمال پالسما با وجود افزایش درجۀ اکستایش در نمونتههتای
پایهکربنی (نانوذرات اکسیدگرافن و نانولولههای کربنی) امتا تغییتری

( )1

در ریخ شناستی ستطح بتهوجتود نیتاورده و بتر وتالف روشهتای

()7

شیمیایی باع

()4

H + OH + e

H2O + e

افزایش درجۀ اکسایش در این دو نمونه با آزمون  FT-IRو همچنتین

()5

HO2

H + O2

پیونتدهای C-O

()19

H2O2 + O2

HO2 + HO2

آزمون  UV-Visنیز به اثبات رسید و افزایش غلظ

در این نمونهها به روشنی مشاهده شد .این در حالی اس که نتتایج
آزمون هتای آزمایشتگاهی نشتان داد کته در نتانوذرات بتر پایتۀ فلتز

()11

O2 + e O + O + e

()12

O + H2O OH + OH

درجۀ اکسایش این نمونهها نشده اس ؛ بلکه این فرایند آلودگیهای

()13

O + O2 O3

سطحی این نانوذرات را نیتز افتزایش داده است  .هتمچنتین بهبتود

()11

HO2 + O2

O3 + OH

عالوه بر فعالکردن مولکولهای هوا ،الکترونهای دارای انترپی بتات
متی تواننتتد باعت تخریتتب ستتطح اکستیدگرافن شتتوند و پیونتتدهای
کربن-کربن ساوتار گرافنی را بشکنند .این عیو ،متیتواننتد ماننتد

(نانومگنتی

و نانوآلومینا) اعمال فرایند پالسما نهتنها باع

بررسی شد و بهبود چشمگیر پخششوندگی گونتههتای پایتهکربنتی
به اثبات رسید .بنابراین توصیه میشود کته چنانچته افتزایش درجتۀ
اکسایش نانوذرات مد نظتر است  ،از روش اکستایش بتهروش

در این صورت ،این ذرات فعال میتوانند به لبههتا و هتمچنتین ایتن

Dombrowski, P. M., Kakarla, P., Caldicott, W., Chin,
Y., Sadeghi, V., Bogdan, D., Barajas-Rodriguez, F.,
Chiang, S. Y. D., "Technology review and evaluation
of different chemical oxidation conditions on
treatability of PFAS", Remediation Journal, 28,
pp. 135–150, (2018).
Wacławek, S., Silvestri, D., Hrabák, P., Padil, V. V.
T., Torres-Mendieta, R., Wacławek, M., Černík, M.,
Dionysiou, D. D., "Chemical oxidation and reduction
of hexachlorocyclohexanes", A review Water
Research, 162, pp. 302–319, (2019).

بسته به نوع رادیکالهای اکسیژن (یک ،دو یا سه اتمتی) گتروههتای
مختلفی مانند کربوکسیلیک اسید ،هیدروکسیل ،تکتتون و تکتتول
بر روی سطح اکسیدگرافن تولید میشود .بنابراین ،با توجه به اینکه
گروههای کربوکسیلی در محدودۀ وسیعی از  pHبهراحتی میتواننتد

DBD

صرفاً در مواد پایهکربنی استفاده شود.

یتتک مرکتتز فعتتال بتتا ذرات فعتتال تولیدشتتده وارد انتتدرکنش شتتود؛

کربن ،ایجاد و گروههای اکسیدشدۀ مختلفی ) (COxرا تولیتد کننتد.
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