DOI: 10.22034/ijche.2021.306398.1143
DOR: 20.1001.1.17355400.1401.21.121.5.7

This journal is an open access journal licensed under an
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International license(CC BY-NC-ND 4.0).

Design and Synthesis of Ceramic Nanocomposites on Modified
Gamma Alumina Substrate to Remove Organic
Contaminants from Wastewater

Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 21 - No. 121 (2022): 85-100

Design and Synthesis of Ceramic Nanocomposites on … (Noormohammadi & et al.)

Research Article

M. Noormohammadi1, M. Faghihi2, M. Zabihi3*
1- M. Sc. in Chemical Engineering, Sahand University of Technology
2- Assistant Professor of Niroo Research Institute
3- Associate Professor of Chemical Engineering, Sahand University of Technology
E-mail: zabihi@sut.ac.ir

Abstract
In the present study, three-component alumina-chitosan-clay nanocomposite
(Al/Cs/C) using in situ polymerization method was evaluated as an efficient
and a low-cost adsorbent for the removal of methyl orange dye as an anionic
contaminant from aqueous solutions. Activated alumina is a porous mineral
adsorbent that was selected as the substrate of the nanocomposite. In order to
improve the physical properties of alumina and make an environmentally
friendly adsorbent, chitosan biopolymer was used as a composite
reinforcement. In continued, the clay particles were applied to increase the
adsorption capacity of the adsorbent and modification of the composite. The
various structural analysis including X ray diffraction (XRD), Fourier
transform infrared spectroscopy (FTIR) and field emission scanning electron
microscopy (FESEM) were evaluated to study the morphology of the
fabricated samples. The highest adsorption capacity for the prepared
adsorbent was 133.33 mg/g, according to Langmuir isotherm. There is a
good agreement between the pseudo second order kinetics and the
experimental data.
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طراحی و سنتز نانوکامپوزیت سرامیکی بر بستر گاما

مقـــالـــه پـــژوهشـی

چکیده
در پژوهش حاضر ،نانوکامپوزیت سهجزئی آلومینا/کیتوسان -خاک رس ) (Al/Cs/Cبا استفاده از
روش پلیمریزاسیون درجا سنتز شد و بهعنوان یک جاذب کارامد و کمهزینه برای حذف آالیندۀ
آنیونی رنگینۀ متیل اورانژ از محلولهای آبی ،ارزیابی و بررسی شد .آلومینای فعال یکک جکاذب
متخلخل معدنی است که به عنوان پایۀ نانوکامپوزیت مورد نظر انتخکاب شکد .بکه منظکور بهبکود
خواص فیزیکی آلومینا و ساخت جاذب سکازاار بکا محکی زیسکت ،از زیسکت پلیمکر کیتوسکان
بهعنوان تقویتکنندۀ کامپوزیت استفاده شد .در ادامه بکرای افکزایش ظرفیکت جکذب جکاذب و
اصالح کامپوزیت از ذرات خاک رس بهره ارفته شد .آزمونهکای مختلفکی شکامل پکراش پرتکو
ایکس ) ،(XRDطیف سنجی فرو سرخ ) (FTIRو میکروسکوپ الکترونی روبشکی نشکر میکدانی
) (FESEMبرای مطالعۀ ساختار نمونه ها استفاده شد .با توجکه بکه ایزوتکر النگمکویر ظرفیکت
جذب بیشینه برای جاذب سنتزشده برابر با  133/33میلیار بر ار ازارش شکد .سکینتیک
شبه درجۀ دو در جذب سطحی یون متیل اورانژ بهترین تطکاب را بکا دادههکای آزمایشکگاهی
داشته است.
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اساسی است و با افزایش جمعیت و صنعتیشدن فعالیکتهکا میکزان

حذف فلکزات سکنگین از جملکه آرسکنیک[]0و رنکگ[ ]8دارد .اامکا

آالیندههای نوپدید آب رو به افزایش است .پسابهای صنعتیِ حاوی

آلومینا بهدلیل نداشکتن سکمیت ،ککارایی بکاال ،در دسکترسبکودن و

مواد رنگزا از شایعترین آالیندههای محکی هکای آبکی هسکتند[.]1

خواص شیمیایی و فیزیکی مناس بهعنوان جاذب مطلکوب شکناخته

مواد رنگ زا را بر اساس کاربرد میتوان به رنکگ زای نسکاجی ،رکر ،

میشود[12و .]9بارزترین مشکل نانوکامپوزیتهای زمینکهسکرامیکی

کاغذ ،خوراکی ،عکاسی ،لیزر ،آرایشی و بهداشتی ،دارویی ،شناساار،

مقاو نبودن در برابر بارهای مکانیکی ،حرارتی و پایینبودن رقرمگی

حسگر و پزشکی دستهبندی کرد .صنایع نساجی و رنکگرزی بخکش

شکست است که منجر به تکرک و شکسکتگی در سکاختار مکیشکود.

عظیم پسابهای رنگی را تولید میکنند .رنگها با ساختار مصکنوعی

به منظور رفع این مشکل از پرکنندههای پلیمری استفاده میشود که

و پیچیکدۀ متشکککل از حلقککههککای بنزنکی ،خاصککیت سککمی دارنککد و

تا حد زیادی میتوانند شرای را بهبود بخشند[ .]11وجود پلیمر در

بهسختی تجزیه میشوند .رنکگهکا حکاوی مقکادیر بسکیار بکاالیی از

کامپوزیت پایه ااما آلومینا میتواند رقرمگکی یکا خکواص مککانیکی

آروماتیکها و فلزات سنگین مانند سرب هستند که سکرطانزایکی و

کامپوزیت حاصله را افزایش دهد .در میان پلیمرهای مکورد اسکتفاده

جهشزایی ژنتیکی را درپی دارنکد و بکا ورود بکه منکابع آبکی اتکرات

در این زمینه ،کاربرد پلیمرهای زیستی در دهکههکای اخیکر جایگکاه

مخربی بر رشکد موجکودات آبکزی مکیاذارنکد[ .]2طبک اسکتاندارد

ویژهای یافته است که برای جلوایری از آلودایهای زیستمحیطکی

بین المللی آب شرب ککه سکازمان جهکانی بهداشکت در سکال 2211

بهعنوان جکایگزینی مناسک بکرای پلیمکرهکای پایکهنفتکی شکناخته

منتشر کرده ،حد قابل قبول رنگینه برای آبهای آشامیدنی حد اکثر

شدهاند[ .]12از مهمترین این زیستپلیمرها میتکوان بکه کیتوسکان

( 15 TCUیک  TCUیا یک واحد رنگ معادل با رنگ تولیدشده بکا

اشاره کرد که پس از سلولز ،فکراوانتکرین زیسکتپلیمکر در طبیعکت

یککک میلککیاککر در لیتککر پالتککین  1بککهصککورت یککونهککای پتاسککیم

است[ .]13وجود تعکداد زیکاد اکروههکای آمکین و هیدروکسکیل در

کلروپالتینات  2است) است؛ بنابراین بایکد روشکی کارامکد و مناسک

ساختار کیتوسان بهعنوان سایتهای فعال آن را به مادهای پرککاربرد
برای سنتز نانوکامپوزیت تبدیل کرده است[ .]10برای افزایش خواص

یافت تا بتوان آن را به حد مجاز رساند[.]3
از روشهای متداول برای حکذف آالینکده هکای رنگکی مکیتکوان بکه
اکسایش ،انعقاد ،تبادل یکونی ،فراینکد غشکایی ،بیولکوژیکی و جکذب
سطحی اشاره کرد .رنگها بهدلیل ساختار مولکولی خود در برابر نور،
ارما ،تجزیۀ بیولوژیکی و روش های معمول مقاو هسکتند .در میکان
روشهای ذکرشده روش جذب سکطحی بکهدلیکل ککارایی مناسک ،
بازدهی باالی جداسازی ،مواد اولیکۀ ارزان و بکینیکازی از تجهیکزات
پیچیده ،توجه پژوهشگران را به خکود جلک

نورمحمدی و همکاران  -صص 58-011 :.

در کشورهای در حال توسکعه ککمآبکی و آلکودای آب ،یکک معضکل

نانوکامپوزیت های سرامیکی کاربرد زیادی در صنعت تصفیۀ آب برای

طراحی و سنتز نانوکامپوزیت سرامیکی بر بستر گاما آلومینای...

 .1مقدمه

ااما آلومینا یکک مکادۀ بلکوری متخلخکل اسکت ککه بکهعنکوان پایکۀ

ککرده اسکت[5و .]0در

بسیاری از فرایندهای جذب سطحی از نانوکامپوزیتها بهعنوان یکک
جاذب بسیار قوی یاد میشود .نانوکامپوزیتها دو فاز اصلی دارند :فاز
اول پایه یا ماتریس نانوکامپوزیت است که میتوانکد از مکوادی نظیکر
پلیمر ،فلز و یا سرامیک تشکیل شو د .فاز دو ذراتی در ابعاد نکانومتر
است که بهعنوان تقویتکننده بکهمنظکور بهبکود خکواص کامپوزیکت
(مانند خواص مکانیکی ،الکتریکی و حرارتی) در درون فاز اول (پایه)
توزیع میشود[.]0
1. Platinum
2. Potassium Chloro Platinate

مکانیکی کیتوسان و پایداری آن در شرای اسیدی ،شکبکهایککردن
کیتوسان پیشنهاد میشود .عوامل شبکهایکننکده دارای حکداقل دو
اروه عاملی واکنشی هستند که اجازۀ تشکیل پیوند بین زنجیرههای
کنندههای ارازن
پلیمری را میدهند[ .]15الوتارآلدهید یکی از شبکه 
و در دسترس است که منجکر بکه تشککیل پیونکدهکای ایمکین بکین
اروههای آلدهید با اروههای آمین کیتوسان میشود[ .]10اسکتفاده

از مککواد پرکننککده نظیککر نانولولککههککای کربنککی ،اکسککیدهای آهککن و
خاک رس به دلیل منافذی که بر روی سکط خکود دارنکد منجکر بکه
افزایش سکط جکاذب مکیشکوند ،هکمرنکین بکا ایجکاد اکروههکای
عملکردی متفاوت بر سط جاذب میتوانند اترات مثبکت بکر جکای
بگذارند[ .]10از جمله مواد پرکنندۀ پرکاربرد میتوان به خکاک رس
اشکاره ککرد ککه بککهدلیکل سکط ویککژۀ بکاال ،قیمکت ارزان ،فراوانککی،
ویژاککیهککای جککذب بککاال و ظرفیککت تبککادل یککونی بککهعنککوان مککادۀ
تقویتکننده در نانوکامپوزیتهکا بکهشکمار مکیآیکد[ .]18از ایکن رو
ساخت نانوکامپوزیت سرامیکی بر بستر ااما آلومینای اصالحشکده بکا
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طراحی و سنتز نانوکامپوزیت سرامیکی بر بستر گاما آلومینای...

کیتوسان و خاک رس ) (Al/Cs/Cبرای حکذف رنگینکۀ متیکل اورانکژ

 .2تجربی

بهعنوان یکک آالینکدۀ آنیکونی بررسکی شکد .متیکل اورانکژ از دسکته

 1-2مواد و دستگاهها

رنگهای آزو است که برای رنگکردن و راپکردن پاررهها ککاربرد

پکککودر اامکککا آلومینکککا ) ،(Al2O3اسکککید سالیسکککیلیک )،)C7H6O3

دارد .بهدلیل حضور اروه  SO3محلکول در آب اسکت و رنانچکه ایکن

هیدروکسید سدیم ) ،(NaOHزیستپلیمر کیتوسان )، (C12H24N2O9

رنگ بلعیده و استنشاق شود ،بهدلیل شدت سمیت بسیار مضر است.
پایداری این رنگینه در برابر شستوشو و نور باعث شده که به آسانی
قابل تجزیه نباشد[ ]19بنابراین حذف ایکن آالینکدۀ رنگکی از منظکر
زیست محیطی اهمیت فراوانی دارد .بحرودین  1و همککاران در سکال
 2219بکککککا اسکککککتفاده از کامپوزیکککککت تیتکککککانیو اکسکککککید/
کیتوسان -مونت موریلونیت توانستند متیل اورانژ را با ظرفیت جکذب
 31میلیار بر لیتر حذف کنند[ .]22پانکاج  2و همککاران در سکال
 2210نانو کامپوزیت کیتوسان /مونتموریلونیت شبکهسازیشکده بکا
الوتارآلدهید را سنتز و برای حذف یکون آرسکنات اسکتفاده کردنکد.
ظرفیت جذب ازارششده برای جاذبهای کیتوسان-الوتارآلدهید و
کیتوسان-الوتارآلدهید/مونت موریلونیکت بکهترتیک

 2/55و 3/023

میلی ار بر ار ) (mg/gبود که اتر تقویتکننکدۀ مونکتموریلونیکت
بهخوبی مشخص شده است[ .]10ژانگ  3و همکاران در سکال 2218
کامپوزیت کیتوسان/آلومینا را سنتز و از آن برای حذف متیکل اورانکژ
استفاده کردند .با توجه به نتایج ،ظرفیت جذب در شکرای عملیکاتی
اعمالشده :دما  25درجۀ سلسیوس و مقدار جاذب  8اکر بکر لیتکر
برابر با  32/0 mg/gازارش شد[ .]21شیچانگ و همککاران در سکال
 2222نانوکامپوزیت کیتوسکان /مونکت موریلونیکت را سکنتز و بکرای

شککبکهکننککدۀ الوتککار آلدهیککد ) (C5H8O2و رنگینککۀ متیککل اورانککژ
بکهعنککوان آالینکده از شککرکت مکرک آلمککان خریکداری و خککاک رس
) (Cloisite 30B, Southern Clay Productsنیز بکهعنکوان پرکننکده
تهیککه ش کد .بککرای بررسککی و شناسککایی فککازهککای تشکککیلشککده در
نانوکامپوزیت از دسکتگاه پکراش پرتکو ایککس

(X Ray Diffraction,

) XRDمکدل  X’Pert PRO MPسکاخت شکرکت

PANAnalytical

کشور هلند با استفاده از منبع  ،Co-kαطول مکوج  1/50آنگسکترو ،
سرعت  1درجه بر دقیقکه و در محکدودۀ زوایکای  12تکا  82درجکه
استفاده شد .برای تعیکین اکروههکای عکاملی و سکاختار از دسکتگاه
طیفسنجی فروسرخ

(Fourier Transform Infrared Spectroscopy,

) FTIRمدل  TENSOR 27ساخت شرکت  Brukerبهره ارفته شکد.
برای تعیین ریختشناسکی سکط و سکاختار بلکوری ذرات از آنکالیز
میکروسکککوپ الکترونککی روبشککی نشککر میککدانی

(Field Emission

) Scanning Electron Microscopy, FESEMمدل  MIRA3ساخت
شرکت  TESCANاستفاده شد .بهمنظور تعیین غلظت اولیه و نهایی
رنگینۀ متیل اورانکژ بکهعنکوان آالینکده از دسکتگاه اسکپکتروفوتومتر

حذف متیل اورانژ در حضور و عد حضور متیلن بلو استفاده کردنکد.

مرئکی -فکرابنفش

ظرفیت جذب تعیینشکده بکرای حضکور و عکد حضکور میکتلن بلکو

دو پرتویی مدل  UV-1700 PHarma Specبا محکدودۀ طیکفایکری

بهترتی  505و  1202 mg/gازارش شده است[.]22

جذبی  192-1122نانومتر استفاده شد.

در این پژوهش نانوکامپوزیکت  Al/Cs/Cبکهمنظکور تسکریع در رونکد
سککنتز ،در یککک مرحلککه سککنتز شککد و ب کرای حککذف رنگین کۀ آنیککونی
متیل اورانژ به کار رفت  .زمان تماس ،میزان جکاذب و غلظکت اولیکۀ

)(Ultraviolet Visible spectroscopy, UV-VIS

 2-2سنتز نانوکامپوزیت Al/Cs/C

مقداری پودر ااما -آلومینا بکهمکدت یکک شکبانهروز در دمکای 112

مشخصههای تأتیراذار بر مقدار ظرفیت جکذب

متیل اورانژ از جمله

درجۀ سلسیوس بهمنظور حذف رطوبت جذبشدۀ احتمالی و زدودن

است که در این پژوهش ارزیکابی شکد .بررسکی مکدلهکای مختلکف

مواد فرار سطحی ،در آون قرار ارفت .عملیات اسیدشکویی بکا هکدف

ایزوتر های جذب تعکادلی از جملکه النگمکویر و فرونکدلیت و تعیکین

از بینبردن ناخالصیهای موجود و ایجکاد اکروههکای عکاملی جدیکد

توابت مربوطه انجا شد .همرنین مدل های سکینتیکی شکبه درجکۀ

در سط ااما آلومینا با اسکتفاده از اسکید سالیسکیلیک انجکا شکد.

اول و شککبه درجککۀ دو بککرای بررسککی رفتککار سککینتیکی جککاذب

محلول اسید سالیسیلیک  12درصد وزنکی تهیکه شکد و پکودر اامکا

استفاده شد.

آلومینای حرارتدادهشده به آن اضافه و بهمدت  0سکاعت در دمکای
1. Bahrudin
2. Pankaj
3 .Zhang
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اسککید اسککتیک ) (C2H4O2بککهعنککوان حککالل کیتوسککان ،عامککل

محی همزده شد .سپس برای خنثیسازی  pHنمونه رنکدینمرتبکه
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خشکشدن بهمدت یک شبانهروز در دمای  82درجۀ سلسکیوس در

مربوه به آن نیکز برابکر بکا  22-239-1890اسکت .پیکک هکای تیکز

آون قرار ارفت.

نمایانشده در اراف مربوه به ااما آلومینکا در زوایکای˚،15˚ ،25/0

در ابتککدا محلککول اسککید اسککتیک  5درصککد حجمککی تهیککه و سککپس

˚ 00/5˚ ،50/59˚ ،52˚ ،03/53˚ ،30˚ ،35/3براسککککککاس کککککککد

 2/2ار ) (gکیتوسان به آن اضافه و تا ایجاد یک محلول یکنواخکت

 22-212-2103بیانگر فاز ااما آلومیناست .همرنکین نتکایج اکراف

در دمای  02درجۀ سلسیوس همزده شد .اسکید اسکتیک بکهعنکوان

 XRDخککاک رس تککداعیکننککدۀ ایککن امککر اسککت کککه خککاک رس

حالل کیتوسان و برای تهیۀ محلول ژلی و اران رو کیتوسان استفاده

مورد استفاده عمدتاً از فاز کوارتر و کائولینیت تشککیل شکده اسکت.

شککد .در ظرفککی جدااانککه حککاوی آب مقطککر  2/8 gاامککا آلومینککای

نتایج بهدستآمکده بکرای نانوکامپوزیکت  ،Al/Cs/Cوجکود سکه فکاز

اسیدشوییشده بههمراه نانورس اضافه شد و بهمدت  32دقیقه تحت

کیتوسان ،آلومینا و خاک رس را در شکدت و عکرپ پیکک متفکاوت،

امواج اولتراسونیک قرار ارفت تا تما ذرات درون آب پراکنده شدند.

اتبات میکند .حضور کیتوسان در نانوکامپوزیت مذکور با ایجاد پیک

بعد از آمادهسازی اولیه ،محلول یکنواخت کیتوسان به ظرف حکاوی

در زاویۀ ( 25/00˚)2θو  ICDDمربوطه  22-239-1809تأیید شد.

ذرات آلومینا و نانو رس اضافه شد .سپس محتویات دو ظرف بهمدت

پیکهای قکوی و تیکز نمایکانشکده در زوایکای (،30/9˚ ،35/2˚)2θ

 0ساعت در دمای  25درجۀ سلسیوس برای ایجاد بکرهمکنش بکین

˚ 03/5و ˚ 50/0مطککاب بککا کککد 22-212-2103

مواد ،همزده شدند .میکزان خکاک رس در نمونکۀ سکنتز شکده %2/1

بیانگر فاز ااما آلومینا در ساختار است[ .]20با توجه به اینکه مقدار

است.

خاک رس در مقایسه با کیتوسان و ااما آلومینکای اسکتفادهشکده در

در مرحلۀ بعد ،از محلول هیدروکسید سکدیم  2/5مکوالر ) (Mبکرای

یرود کککه
سکاختار نانوکامپوزیککت بسکیار انککدک بککود؛ لککذا انتظککار مک 

رسیدن به  pH= 0/5-5استفاده شد .سپس شبکهساز الوتارآلدهیکد

کهایی که بهدلیل وجود خاک رس ایجاد شکدهانکد نیکز از شکدت
پی 

قطرهقطره اضافه شد (این عمل تا زمانی که یک محلول لزج تشکیل

کمککی برخککوردار باشککند .بککا ایککن حککال پیکککهککا بککا زوایککای

شود ،ادامه مییابکد) .محلکول ژل ماننکد ایجکادشکده بکهمکدت یکک

( 00/09˚،01/0˚،52/35˚)2θو˚ 08/2بکککا ککککد  22-222-2239را

شبانهروز در دمای  0درجکۀ سلسکیوس در یخچکال قکرار ارفکت تکا

میتکوان بکه حضکور خکاک رس در نانوکامپوزیکت  Al/Cs/Cمربکوه

عملیات شبکهسازی تکمیل شود[ ،]23سپس بهمدت  12سکاعت در

ساخت .وجود کیتوسان و خاک رس در ساختار نانوکامپوزیت منجکر

دمای  122درجۀ سلسیوس خشک شد و درپایان ،نمونکۀ سنتزشکده

به پهنشدای و کاستهشدن شدت پیکها شده است که نشاندهندۀ

بهوسیلۀ هاون ،آسیاب و سپس درون ظرف مخصوص ریختکه شکد و

ایجاد اتصاالت بین اجزای نانوکامپوزیت است .از طرفی این تغییر در

برای جلکوایری از جکذب رطوبکتهکای احتمکالی درون دیسکیکاتور

شدت و شکل پیکها میتواند نشانۀ جدایش بیشتر الیههکای خکاک

نگهداری شد.

رس باشکد ککه منجکر بکه بکرهمکنش بهتکر اجکزای نانوکامپوزیککت و

در اککراف XRD
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با آب مقطر بهطور کامل شستوشو داده شد .در پایان ،نمونکه بکرای

است

طراحی و سنتز نانوکامپوزیت سرامیکی بر بستر گاما آلومینای...

که بکهوسکیلۀ تحقیقکات پیشکین قابکل اسکتناد اسکتICDD1 ،

بیشترشدن سط تماس خواهکد شکد .بکا اسکتفاده از معادلکۀ شکرر،

 .3نتایج و بحث

میتوان اندازۀ متوس بلورها را با استفاده از دادههای

 1-3خصوصیات سطحی جاذب Al/Cs/C

به دسکت آورد .در معادلکۀ شکرر (معادلکۀ ( D ،))1میکزان بلکورینگی

برای بررسی خصوصیات سطحی و

ریخکتشناسکی جکاذب Al/Cs/C

آنالیزهای  FTIR ،XRDو  FE-SEMارزیابی و تحلیل شد.

نمکودار XRD

بر حس نانومتر K ،فکاکتور شککل بکدون بعکد λ ،طکول مکوج پرتکو
ایکس ) β ،(λ=2/150 nmخطکی اسکت ککه در نیمکی از حکد اکثکر
شدت ،استرش مییابد و  θزاویۀ براگ  2است.

 1- 1- 3آنالیز پراش پرتو ایکس )(XRD

آنالیز  XRDبرای کیتوسان ،ااما آلومینا ،خکاک رس و نانوکامپوزیکت
 Al/Cs/Cدر شکل ( )1نشان داده شده اسکت .در اکراف مربکوه بکه
کیتوسان فاز آمورف (آریخت) اصلی زاویۀ ( 22/3˚ )θ2تشکیل شده

()1
1. The International Center for Diffraction Data
2. Bragg

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 21 - No. 121 (2022

68

نورمحمدی و همکاران  -صص 58-011 :.

طراحی و سنتز نانوکامپوزیت سرامیکی بر بستر گاما آلومینای...

با استفاده از معادلۀ شرر حداقل و حداکثر اندازۀ بلور بهترتیب
 02/3و  02/5نانومتر حساب شد[02و.]05

ایجادشکده در عککدد مکوج  3001 cm-1ارتعاشککات کششککی  –OHو
 –NHرا نشان مکیدهکد .نکوارهکای موجکود در اعکداد مکوج 1382
و  1009 cm-1بککهترتیکک ارتعاشککات خمشککی متقککارن  –CHدر
 –CHOHو ارتعککاش کششککی  C=Oدر اککروه اسککتیل را نشککانمیدهند[ .]20در طیکف  FTIRمربکوه بکه

نانوکامپوزیکت Al/Cs/C

نوارهای ظاهرشده در اعکداد مکوج 1200و  001 cm-1نشکاندهنکدۀ
پیوندهای  Si-O-Siهستند ،همرنکین نکوارهکا بکا اعکداد مکوج 523
و  005 cm-1پیوند  Si-Oرا نشان میدهند و در ادامکه نکوارهکای بکا
اعککداد مککوج  859و  933 cm-1بککهترتیکک  MgAlOHو  Al2OHرا
مشخص میکنند[ .]28همانطور ککه در شککل پیداسکت در طیکف
 FTIRمربوه به کیتوسان نوار ظاهرشده بکا عکدد مکوج 1020 cm-1
مربوه به پیوند  –NH2است؛ امکا همکین نکوار در اکراف مربکوه بکه
نانوکامپوزیت  Al/Cs/Cبه عدد موج پایینتر معادل  1505 cm-1تغییر
نوار داده است ،که این امر را میتوان به پیونکد ایجادشکدۀ  –NH2بکا
 –CHOدر الوتارآلدهیکد مربککوه سککاخت کککه بیککانگر ایجککاد شککبکۀ
شکل  .1آنالیز  XRDبرای کیتوسان ،خاک رس ،گاماآلومینا و
نانوکامپوزیت .Al/Cs/C
Figure 1. XRD analysis for chitosan, clay, gamma alumina and
Al/Cs/C nanocomposites.

 2- 1- 3آنالیز طیفسنجی فرو سرخ )(FTIR

کیتوسان بکا الوتارآلدهیکد اسکت .عکالوه بکر ایکن پیونکد ایجادشکدۀ
 –NH3+در کیتوسان را با سط منفی خاک رس اتبات میکند[.]29
نوارهای تشکیلشکده بکا اعکداد مکوج  2932و  2805 cm-1ارتعکاش
کششی  –CHو نوار با عدد موج  1018 cm-1مشخصکنندۀ ارتعکاش
کششی نامتقارن اروه استیل ( )C=Oدر کیتوسان هستند [.]20

تعیین کیفی اروههای عاملی بر روی سط جکاذبهکای کیتوسکان،
ااما آلومینا و نانوکامپوزیت کیتوسان /آلومینای تقویتشده با خکاک
رس به وسیلۀ طیفهای  FTIRارزیابی شد ککه نتکایج در شککل ()2
قابل مشاهده است .در ابتدا طیفهای  FTIRمربوه بکه خکاک رس،
ااما آلومینا و کیتوسان بررسی شد .نوارهای جکذبی نمایکانشکده در
محدودۀ عدد موج  3022تا  3022 cm-1مربوه به ارتعاشات کششی
اروه  –OHاست که ممکن است بهدلیل قرارایری نمونه در معکرپ
هوا روی سط ایجاد شده باشند .نکوارهکای موجکود در اعکداد مکوج
 1050 ،1280و  1000 cm-1به پیکهای جذب فونون طولی آلومینا
اختصاص داده میشوند .نوارهای ظاهرشده در محکدودۀ عکدد مکوج
 1222تا  522 cm-1بیانگر ارتعاشکات مشخصکۀ اکسکید آلومینیکو
هستند .همرنین نوارهای موجود در اعکداد مکوج  055و 022 cm-1

شکل  .2آنالیز  FTIRبرای کیتوسان ،خاک رس،

مربوه به حالت خمشی  O-AL-Oو نوار  080 cm-1مربوه به حالت

گاماآلومینا و .Al/Cs/C

کششی  AL-Oاست .در طیف  FTIRمربوه به کیتوسان نکوارهکای
89

Figure 2. FTIR analysis for chitosan, clay, gamma
alumina and Al/Cs/C.
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سط نانوکامپوزیت سنتزشده ،انجا شد .با توجکه بکه نتکایج ،عککس
ریخکککتشناسکککی  FESEMاز نمونکککۀ نانوکامپوزیکککت تهیکککه شکککد.
در شکل ( ،)3عکس  FESEMبرای نمونۀ  Al/Cs/Cمشاهده میشود.
همان طور که در شکل ( )3مشخص است ساختاری تقریباً الیهای بکا
برخی فضاهای بین الیهای تشکیل شکده اسکت .بکا توجکه بکه آنکالیز
 FTIRانتظار می رود که بهدلیل ایجاد پیونکد کیتوسکان و آلومینکا بکا
خاک رس فضاهای بین الیهای در ساختار نانوکامپوزیت تکا حکدودی
اشغال شود که این امر در شکل بهوضکوح قابکل مشکاهده اسکت ککه
منجر به تشکیل ساختاری تقربیاً کروی شده اسکت[ .]32هکمرنکین
با استفاده از نر افزار و متوس ایری از انکدازۀ ذرات در عککسهکای
مختلف ،متوس اندازۀ ذرات در حدود  92نانومتر به دست آمد.

 222دور بر دقیقه ) (rpmقرار ارفت .سایر محلولهای مورد نیاز در
این پژوهش با رقیک سکازی محلکول مکادر متیکل اورانکژ تهیکه شکد.
هم رنین طول موج متیل اورانژ  002نکانومتر ) (nmدر نظکر ارفتکه
شد .برای ارزیابی ظرفیت جذب جاذب از معادلۀ ( )2اسکتفاده شکده
است[.]32
()2
در این فرمول qe ،نرخ جذب مادۀ جکذبشکونده ) C0 ،(mg/gغلظکت
اولیککۀ رنگینککۀ متیککل اورانککژ ) Ce ،(ppmغلظککت تعککادلی رنگینککۀ
متیل اورانژ ) m ،(ppmمیزان جاذب مصرفی ) (gو  Vحجکم محلکول
حاوی رنگینۀ متیل اورانژ ) (mLاست.
 1-2-3بررسی مقدار جاذب

برای بررسی تأتیر مقدار جاذب بر ظرفیت جذب ،مقادیر ،2/25 ،2/1
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)(FESEM

استفاده از روش  FESEMبهمنظکور بررسکی بیشکتر ریخکتشناسکی

برای ایجاد یک محلول یکنواخت بر روی همزن مغناطیسکی بکا دور

طراحی و سنتز نانوکامپوزیت سرامیکی بر بستر گاما آلومینای...

 3-1-3آنــالیز میکروســکو الکترونــی روبشــی نشــر میــدانی

متیل اورانژ درون بالن ریخته و با آب مقطر به حجکم رسکانده شکد و

 2/22و  2/21 gاز جاذب بهطور جدااانه درون  52 mLمحلول متیل
اورانژ با غلظت اولیۀ  52 ppmریخته شکد و بکهمکدت  92دقیقکه در
دمککای  25درجککۀ سلسککیوس بککر روی همککزن مغناطیسککی بککا دور
 222 rpmقککرار داده شکککد .نتککایج اکککزارششککده در شککککل ()0
نشکان مککیدهکد کککه بککا بیشترشکدن مقککدار جکاذب ،درصککد حککذف
افزایش می یابد؛ ررا که در این حالکت تعکداد سکایتهکای فعکال در
دسترس ،بیشتر میشود .با توجه به اینکه تفاوت زیادی بکین اعکداد
اککزارششککده بککرای مقککادیر جککاذب  2/22و  2/25 gوجککود دارد و
شکل  .3آنالیز  FESEMبرای نمونۀ .Al/Cs/C

از طرفی با در نظر ارفتن بحث اقتصادی و هزینۀ مواد اولیکۀ سکنتز،

Figure 3. FESEM image of Al/Cs/C sample.

مقککدار  2/22 gاککر بککرای انجککا ادامککۀ آزمککایشهککا تعیککین شککد.
الز به ذکر است که مقدار  2/22ار را نمیتوان بکهعنکوان میکزان

 2-3بررسی کارایی جاذب
فرایند جذب به مؤلفههایی مانند دما ،زمان ماند ،غلظت اولیکه

و pH

بستگی دارد[ .]31برای بررسی کارایی جاذب و قدرت جذب سطحی
آن از یک سیستم ناپیوسته استفاده شد؛ به این صکورت ککه در ایکن
سیستم  52میلی لیتر ) (mLاز محلول حاوی رنگینۀ متیل اورانکژ در
زمانهای مختلف بررسی شکد .بکرای سکاخت محلکول
 ،pHغلظت و 
مادر متیل اورانژ  122میلیار بر لیتر ) ،(ppmابتدا  2/1 gاز رنگینۀ

بهینۀ جاذب با توجه به نتایج در نظر ارفت.
 2- 2- 3بررسی pH

بر عملکرد جاذب

برای بررسی تأتیر  pHبر جذب سطحی رنگینۀ متیل اورانژ بهوسکیلۀ
نانوکامپوزیت  ،Al/Cs/Cمحلولهایی با حجم  52 mLو غلظت اولیکۀ
 52 ppmآماده شد .از محلولهای اسید و بکاز (اسکید کلریکدریک و
هیدروکسید سدیم  )2/1 Mبرای تنظکیم  pHدر محکدودۀ  2تکا 12
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طراحی و سنتز نانوکامپوزیت سرامیکی بر بستر گاما آلومینای...

شکل  .4میزان حذف رنگینۀ متیل اورانژ بر حسب مقدار جاذب.
Figure 4. The methyl orange removal value versus
adsorbent dosage.

استفاده شد .رنانکه پیشتر اشاره شد ،مقدار جاذب بهینکه 2/22 g

افزایش ظرفیت جذب در شرای اسکیدی اسکت .بکا افکزایش  pHدر

در نظر ارفته شد که این مقدار جاذب به محلول مورد نظر اضکافه و

محککی هککای قلیککایی اککروههککای عککاملی هیدروکسککید در محککی

نمونهها بهمدت  92دقیقه در همزن در دمای  25درجکۀ سلسکیوس

افزایش مییابد؛ لذا بار الکتریکی سط جکاذب منفکی مکیشکود ککه

همزده شد .شکل ( )5نتایج حاکی از آزمایشهای مربوه به بررسکی

به عنوان عامکل دافعکۀ الکترواسکتاتیکی عمکل مکیکنکد و منجکر بکه

اتر  pHرا نشان میدهد .بیشترین و کمترین ظرفیکت جکذب جکاذب

کاهش ظرفیت جذب جاذب میشود .با توجه به شکل ( pH ،)5برابر

بهترتیک در  pH=2معکادل بکا  119/8 mg/gو در  pH=12برابکر بکا

 0را میتوان بهعنوان  pHمناس

در نظر ارفت؛ لذا ادامۀ آزمایشها

 122/2 mg/gارزیککابی شککد .بککا توجککه بککه ایککن نکتککه کککه رنگینککۀ

در این  pHانجا شد .از آنجایی که  pHپسابها و آبهکای سکطحی

متیککل اورانککژ یککک ترکیکک آنیککونی اسککت؛ لککذا نیککروی جاذبککۀ

در حدود  0است ،این میزان بهعنوان  pHمناسک بکرای ادامکۀ ککار

دانککههککای رنککگ عامککل اصککلی

الکترواسککتاتیکی بککین جککاذب و

انتخاب شده است.

شکل  .5اثر  pHمحلول در میزان ظرفیت جذب رنگینۀ متیل اورانژ.
Figure 5. Effect of solution pH on the adsorption capacity of methyl orange dye.
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سطحی ،مقکادیر غلظکت اولیکه را از  12 ppmتکا  122 ppmمتغیکر،

سیستمهای جذب مطرح میشود .در واقع ایزوتر جذب شامل یکک

مقدار دما  25درجۀ سلسیوس در  0 pHبهمدت  92دقیقکه در نظکر

منحنی است که پدیدۀ رهاسکازی یکا حرککت یکک مکاده را در یکک

ارفته شد .با توجه به شکل ( ،)0نتایج نشان داد که با افزایش غلظت

محی متخلخل آبی یا محی های آبی در ارتباه با یک فاز جامد در

اولیۀ رنگینۀ متیکل اورانکژ ،درصکد حکذف ککاهش و ظرفیکت جکذب

 pHو دمکای تابکت ،شکرح مکیدهکد[ .]33ایزوتکر هکای النگمکویر و

افزایش مییابد .با افزایش غلظت اولیۀ رنگینه ،تعداد سایتهای فعال

فروندلیت از جمله ایزوتر های مهم هسکتند ککه در پکژوهش حاضکر

جاذب کاهش مییابد؛ لذا درصد حکذف ککاهش مکییابکد .از طرفکی

بککرای جککاذب  Al/Cs/Cارزیککابی شککدند .در جککدول ( ،)1معککادالت

نیروی محرکۀ اردایان غظت در غلظتهای اولیۀ باالتر رنگ افکزایش

النگمویر و فروندلیت بههمراه معرفی مشخصه هکای آنکان نشکان داده

مییابد .درنتیجه وقتکی غلظکت رنگینکۀ متیکل اورانکژ افکزایش داده

شده است.

میشود ،به علت اینکه مولکولهای بیشتری روی سط مکینشکیند،
ظرفیت جذب افزایش مییابد[.]20
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برای بررسی اتر غلظت اولیۀ رنگینکۀ متیکل اورانکژ در فراینکد جکذب

ایزوتر جذب سطحی به عنکوان یکک مشخصکۀ اساسکی در طراحکی

طراحی و سنتز نانوکامپوزیت سرامیکی بر بستر گاما آلومینای...

 3-2-3بررسی اثر غلظت اولیۀ رنگینۀ متیل اورانژ

 3-3بررسی ایزوترم جذب سطحی

شکل  .6اثر غلظت اولیۀ محلول در میزان ظرفیت جذب.
Figure 6. Effect of initial solution concentration on
adsorption capacity.

جدول  .1معادالت ایزوترم النگمویر و فروندلیچ و مشخصههای آنها.
Table 1. Langmuir and Freundlich isotherm equations and their parameters.

Parameters
Ce: liquid phase sorbate concentration at

Non-Linear equation

Linear equation

Isotherm

)equilibrium (mg/L
)qe: adsorption capacity (mg/g

Langmuir

)qm: Langmuir constant related to adsorption capacity (mg/g
)b: Langmuir constant related to energy of adsorption (L/mg

KF: Freundlich constant related to adsorption capacity

⁄

Freundlich

1/n: Freundlich constant related to intensity of adsorption
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به منظور تعیین ایزوتر مناس بکرای جکذب سکطحی متیکل اورانکژ،

ایزوتر النگمکویر و فرونکدلیت را نمکایش مکیدهکد .همکانطکور ککه

غلظتهای اولیه از  12تا  122 ppmآماده و آزمکایشهکای مربوطکه

راراسیون خطی نشان میدهد ایزوتر النگمویر مطابقکت بهتکری بکا

انجا شد .شککل ( )0نمکودار ظرفیکت جکذب تعکادلی ( )qeرنگینکۀ

اطالعات آزمایشگاهی داشته است .توابت ایزوتکر هکای ذکرشکده در

متیل اورانژ در مقابل غلظت تعادلی آن در محلول پس از جذب ()Ce

جکذب سککطحی رنگینککۀ متیکل اورانککژ از فککاز مکایع بککر روی جککاذب

را نشان میهد.

 Al/Cs/Cدر جدول ( )2جمعبندی شده اسکت؛ بکا توجکه بکه نتکایج

هم رنین شکلهای ( )8و ( )9به ترتی نمودارهای خطیسازیشکدۀ

حداکثر ظرفیت جذب جاذب  133/33 mg/gازارش شد.

شکل  .7نمودار غلظت تعادلی برای جذب سطحی رنگینۀ متیل اورانژ.
(زمان 181 :دقیقه ،دما 25 :درجۀ سلسیوس ،مقدار جاذب 1/12 :گرم.)pH=6 ،
Figure 7. Equilibrium concentration diagram for surface adsorption of methyl orange dye.
(t=180 min, T=25°C, adsorbent dosage=0.02g, pH=6).

جدول  .2ثوابت ایزوترمهای مختلف در جذب سطحی رنگینۀ متیل اورانژ بر روی جاذب Al/Cs/C
Table 2. Parameters of Langmuir and Freundlich isotherms for adsorption of methyl orange dye on Al/Cs/C .
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Value

Parameters

133.33

)qm (mg/g

0.27

)b (L/mg

0.997

R2

32.5

)KF (mg/g

2.62

N

0.96

R2
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Isotherm

Langmuir

Freundlich
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Figure 8. Langmuir isotherm diagram for surface adsorption of methyl orange dye.

طراحی و سنتز نانوکامپوزیت سرامیکی بر بستر گاما آلومینای...

شکل  .8نمودار ایزوترم النگمویر برای جذب سطحی رنگینۀ متیل اورانژ.

شکل  .9نمودار ایزوترم فروندلیچ برای جذب سطحی رنگینۀ متیل اورانژ.
Figure 9. Freundlich isotherm diagram for surface adsorption of methyl orange dye.

 4-3بررسی سینتیک جذب سطحی

مربوطه ضمیمه شده است .در مدل شبه درجۀ اول ،سرعت جذب به

سکینتیک جککذب بکرای بررسککی سککرعت و سکازوکار جککذب ارزیککابی

غلظت محلول و مقدار سایتهای موجود بر روی جاذب بستگی دارد.

میشود[ .]30برای تعیین سکینتیک جکذب سکطحی رنگینکۀ متیکل

با افزایش غلظت یون جذبشکونده و مقکدار جکاذب ،سکرعت جکذب

اورانژ بر روی جاذب  ،Al/Cs/Cدو تئوری سینتیکی شبه درجۀ اول و

افزایش مییابد؛ اما در مدل شبه درجۀ دو  ،ابتدا جذب از راه اشغال

شبه درجۀ دو مطالعه شدند .در جکدول ( )3مکدلهکای سکینتیکی

مکان های سطحی انجا میایرد ،سپس آالیندهها در منافکذ جکاذب

شبه درجۀ اول و شبه درجۀ دو بههمراه فرمکولهکا و پکارامترهکای

پخش میشوند.
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طراحی و سنتز نانوکامپوزیت سرامیکی بر بستر گاما آلومینای...

جدول  .3مدلهای سینتیکی شبه درجۀ اول و شبه درجۀ دوم
Table 3. Pseudo-first and pseudo-second order kinetic models .

Parameters

Kinetic model

Equation

)qe: the amount of adsorbate, adsorbed at equilibrium (mg/g
qt: the amount of adsorbate, adsorbed at
)any time, t (mg/g

)

(

)k1: the rate constant of pseudo-first order adsorption (1/min
k2: the rate constant of pseudo-second order adsorption
)(g/mg.min

)

(

)kdif: the intra-particle diffusion rate constant (mg/g.min1/2

Pseudo-second
order
Intra-particle
diffusion

C: intercept

همانطور که از شکل ( )12پیداست در بکازههکای زمکانی مشکخص

با توجه به شکل ،سکرعت جکذب در نقکاه اولیکه باالسکت و پکس از

قدرت جذب جاذب ،ارزیابی و دادههای آزمایشگاهی رسم شکدهانکد.

اذشت  02دقیقه ظرفیت جذب سطحی جاذب سنتزشده به حداکثر

کامالً مشخص است که درصکد حکذف و ظرفیکت جکذب جکاذب بکا

مقدار خود رسیده است که این امر نشاندهندۀ قدرت جکذب بکاالی

افزایش زمان تماس بین جاذب و جذبشونده افکزایش یافتکه اسکت.

جاذب است.

شکل  .11اثر زمان تماس بر میزان ظرفیت جذب رنگینۀ متیل اورانژ
(غلظت 51 :میلیگرم بر گرم ،دما 25 :درجۀ سلسیوس ،مقدار جاذب 1/12 :گرم.)pH=7 ،
Figure 10. Effect of contact time on the adsorption capacity of methyl orange dye
(Concentration=50 mg/g, T=25°C, adsorbent dosage=0.02g, pH=7).
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ضری همبستگی ( )R2سینتیک شبه درجۀ دو بهتکرین تطکاب بکا

عاملی ایجادشده بر روی سط انجا میشود که شی تند ایجادشده

دادههککای آزمایشککگاهی داشککته اسککت .شکککل ( )13مککدل نفککوذ

در مرحلۀ اول نیز بیانگر اصالح صحی جاذب است .با اذشت زمکان

درون ذره ای در فرایند جذب رنگینۀ متیکل اورانکژ بکهوسکیلۀ جکاذب

سایت های فعال سطحی اشباع میشوند؛ لذا رنگدانهها به درون منافذ

 Al/Cs/Cرا نشان مکیدهکد ککه پکایینبکودن ضکری رارسکیون آن

سط جاذب نفوذ می کنند که در ایکن مرحلکه سکرعت جکذب رونکد

( ،) 2/922بیانگر عکد تطکاب سیسکتم جکذب از ایکن مکدل اسکت؛

کندی دارد .در این مرحله نفکوذ درون ذرهای تعیکینکننکدۀ سکرعت

بنابراین مرحلۀ تعیینکنندۀ سرعت نمیتواند مرحلۀ مربوه بکه نفکوذ

است.

رنگها به درون منافذ جاذب باشد؛ اما با توجه به شکست ایجادشده
جدول  .4پارامترهای سینتیکهای مختلف در جذب سطحی رنگینۀ متیل اورانژ بر روی جاذب .Al/Cs/C
Table 4. Kinetic parameters for adsorption of methyl
range dye on Al/Cs/C .

Value

Parameters

0.03

)K1 (1/min

46.93

)Qe (mg/g

Kinetic model

Pseudo-first order

2

0.979

R

0.0023

)K2 (g/mg.min

95.24

)Qe (mg/g

0.999

R2

12.76

)kdif (mg/g.min

3.47

)C (mg/g

0.922

R2

نورمحمدی و همکاران  -صص 58-011 :.

دو را نمایش میدهکد .رنکانککه از جکدول ( )0نشکان داده شکده،

بیشتری مرحله است .مرحلۀ اول جذب سطحی به وسیلۀ اکروههکای

طراحی و سنتز نانوکامپوزیت سرامیکی بر بستر گاما آلومینای...

شکل ( )11و ( )12بهترتی سینتیک شبه درجۀ اول و شکبه درجکۀ

در نمودار میتوان اظهار کرد که فرایند جکذب شکامل دو یکا تعکداد

Pseudo-second order

Intra-particle diffusion

شکل  .11نمودار سینتیک شبه درجۀ اول برای جذب سطحی رنگینۀ متیل اورانژ.
Figure 11. Pseudo-first order kinetic diagrams for surface adsorption of methyl orange dye.

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 21 - No. 121 (2022

88

نورمحمدی و همکاران  -صص 58-011 :.

طراحی و سنتز نانوکامپوزیت سرامیکی بر بستر گاما آلومینای...

شکل  .12نمودار سینتیک شبه درجۀ دوم برای جذب سطحی رنگینۀ متیل اورانژ.
Figure 12. Pseudo-second order kinetic diagrams for surface adsorption of methyl orange dye.

شکل  .13نمودار سینتیک نفوذ درونذرهای برای جذب سطحی رنگینۀ متیل اورانژ.
Figure 13. Intra-particle diffusion kinetic diagrams for surface adsorption of methyl orange dye.
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 .4نتیجهگیری

آنالیز  ،XRDبهترتی

در این پژوهش نانوکامپوزیت  Al/Cs/Cبه روش پلیمریزاسیون درجکا

آنالیز  ،FTIRایجاد شکبکۀ کیتوسکان بکا الوتارآلدهیکد را نشکان داد.

سنتز و در حذف رنگینۀ متیل اورانژ استفاده شد .نتایج حکاکی از آن

همرنین ت شکیل پیوند کیتوسان و آلومینا با سط منفی خکاک رس

است که بهتکرین شکرای بکرای جکذب متیکل اورانکژ ،زمکان تمکاس

مشخص شد که میتواند داللت بر تبدیل ساختار الیهای خکاک رس

 02دقیقه ،مقدار جاذب  2/22ار و  pHمناسک برابکر بکا  0اسکت.

به سکاختار تقریبک ًا ککروی باشکد .نتکایج

حاصکل از آنکالیز FESEM

نتایج  XRDکاهش در شدت پیک و تغییر شکل و پهنشکدای را در

تأییدکنندۀ شکلایری ساختار الیکهای بکود و متوسک انکدازۀ ذرات

پیکهای نانوکامپوزیت نشان داد که بیکانگر توزیکع و جکدایش بهتکر

کمتر از  122نانومتر تخمین زده شد .دادههای تعادلی حاصلشده از

الیههای خاک رس و هم رنین برهمکنش بهتر اجزای نانوکامپوزیکت

ایزوتککر النگمککویر پیککروی مککیکنککد و حککد اکثککر ظرفیککت جککذب

است .حداکثر و حداقل اندازۀ بلورها بکا اسکتفاده از معادلکۀ شکرر در

ازارششده معادل  133/33 mg/gاست .جاذب مورد نظر با توجه به
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