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چکيده
) بهروش حالل گرمایی در محیط اتیلنSpinel ferrite( ) با ساختار کریستالی اسپینل فریتCuFe2O4(  نانوذرات مغناطیسی مس فریت،در این پژوهش
 مطالعه رفتار جذب سطحی.) از محیط آبی به کمک فرایند جذب سطحی به کارگرفته شدندRR141( گلیکول تهیه و برای حذف رنگ قرمز واکنشی
 دمای محلول و غلظت اولیه آالینده آلی انجام، زمان جذب، مقدار نانوجاذب، محلولpH  در شرایط مختلف و با تغییر پارامترهای عملیاتی مانندRR141
 مطالعۀ سینتیک. بهدست آمدند و نتایج نشان دادند دادهها با ایزوترم النگمویر مطابقت دارند01-01 ppm  ایزوترمهای جذب سطحی در محدودۀ.شد
. روی سطح نانوذرات مس فریت از مدل هو تبعیت میکندRR141 جذب نشان داد که سینتیک جذب
. ایزوترم النگمویر، فرایند حالل گرمایی،000  رنگ قرمز واکنشی، خواص مغناطیسی،واژههاي کليدي نانوذرات مس فریت

Synthesis and Characterization of CuFe2O4 Magnetic Nanoparticles and Their Application for
Removal of Reactive Red 141 from Aqueous Solution
V. Mojaver

A. Ahmadpour

T. Rohani Bastami

V. Mahmoodi

Abstract
In this research, spinel ferrite (CuFe2O4) magnetic nanoparticles were synthesized by the solvothermal approach
in the polyol media and used for the adsorptive removal of Reactive Red 141 (RR 141) as a model of organic dye.
Batch adsorption studies were carried out for various pH values, nanoadsorbent loadings, contact times,
temperatures, and initial concentrations of the organic pollutant. The adsorption isotherms were in the range of
10–50 ppm and the results fitted well with Langmuir isotherm. The sorption kinetic studies well-defined to Ho’s
pseudo-second order model. This research suggests an effective low cost CuFe2O4 nanoadsorbent with a
reasonably high efficiency for the removal of RR141 compound, which allows convenient recovery from aqueous
media using a weak external magnetic field.
Key Words CuFe2O4 nanoparticles, Magnetic properties, Reactive Red 141 dye, Solvothermal process, Langmuir
isotherm.
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مقدمه

اهداف متفاوتی مانند تصفیه آب استفاده شدهاند .هرچند

یکی از نگرانیهای اصلی زیستمحیطی ،آلودگی منابع آبی

بهدلیل اندازۀ بسیار کوچک و قابلیت پراکندگی زیاد در محیط

ناشی از نفوذ مواد سمی به آبهای سطحی و زیرزمینی است

آبی ،پس از فرایند جذب سطحی ،جداکردن نانوذرات

که منجر به کاهش کیفیت آب آشامیدنی میشود [ .]1فعالیت

استفادهشده از فاز محلول به کمک روشهای معمول مانند

واحدهای صنایع نساجی حجم زیادی از پساب شامل

سانتریفیوژ و فیلتراسیون مشکل است .جداسازی مغناطیسی

آلودگیهای متنوع مانند رنگها ،مواد فعال سطحی و ...را

یکی از فناوریهای تصفیه پساب است که میتواند منجر به

وارد محیط زیست میکند [ .]1استفادۀ گسترده از رنگهای

جداسازی جاذب از محیط آبی با استفاده از یک جداکننده

آلی منجر به ایجاد آلودگی عمده در آبهای سطحی و

مغناطیسی شود [ .]26-29مس فریت با فرمول شیمیایی

زیرزمینی شده است .رنگهای واکنشی ترکیبات سمی هستند

 CuFe2O4دارای یک ساختار کریستالی اسپینل فریت است

که باعث بروز بسیاری از مشکالت مانند حساسیت ،سوزش،

که در آن ،محلهای هشتوجهی با یونهای

آماس پوست ،جهش ژنتیکی و حتی سرطان در انسان

اشغالشده و یونهای  Fe3+بین محلهای چهاروجهی و

میشوند [ .]2-4بنابراین تصفیه آلودگیهای رنگی در پساب

هشتوجهی بهطور یکسان توزیع شدهاند [.]30-31

Cu2+

قبل از تخلیۀ آن به محیط زیست از اهمیت زیادی برخوردار

در این پژوهش ،نانوساختار مس فریت با استفاده از

است .بهطورکلی ،رنگهای واکنشی شامل عاملهای رنگی

روش حالل گرمایی در محیط اتیلن گلیکول سنتز شده است.

آزو ( )−N=N−یا فتالوسیانین (شامل مس ،نیکل و دیگر

سپس از این نانوساختار برای حذف مولکول رنگ قرمز

فلزات) و حلقههای آروماتیک هستند که برای موجودات

واکنشی  000از محیط آبی استفاده شده است .بهعالوه ،اثر

زنده سمی و جهشزا هستند .در بین رنگهای آزو،

پارامترهای عملیاتی متفاوتی مانند  pHمحلول ،دمای محلول،

گزارشهای کمی از حذف رنگ قرمز واکنشی  000از

میزان جاذب ،زمان فرایند و غلظت اولیۀ رنگ در محلول

محیطهای آبی وجود دارد [ .]5-7هرچند ممکن است

روی فرایند جذب سطحی بررسی شده است .درنهایت ،نتایج

رنگهای واکنشی آزو در شرایط بیهوازی تجزیه شوند و

این تحقیق نشان داد که نانوذرات  CuFe2O4تهیهشده بهروش

محصوالت سرطانزایی مانند آمینهای چندحلقهای ایجاد

سادۀ حالل گرمایی در محیط اتیلن گلیکول جاذبهای

کنند .به این دلیل ،برای حذف ترکیبات رنگی روشهای

مؤثری برای حذف ترکیب  RR141از محیط آبی است و به

متفاوتی شامل روشهای فیزیکی [ ،]8شیمیایی [،]9

کمک اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی (استفاده از

بیولوژیکی [ ]10-12و فوتوکاتالیزوری [ ]13, 14توسعه

آهنربا) امکان بازیابی و استفاده مجدد از آنها وجود دارد.

یافتهاند .در بین روشهای تصفیه پساب ،جذب سطحی
بهعنوان یکی از مؤثرترین روشها در حذف ترکیبات رنگی

مواد و روشها

مطرح شده است .در سالهای اخیر ،استفاده از جاذبهای

همۀ مواد شیمیایی دارای خلوص آزمایشگاهیاند و بدون

ارزانقیمتی مانند خاکستر [ ،]18زبالههای صنعتی [ ،]19زغال

خالصسازی بیشتر استفاده شدند .کلرید آهن ( )IIIآبدار

سنگ [ ،]20خاک اره [ ،]21پوست درخت اوکالیپتوس [،]22

 ،FeCl3.6H2Oاستات سدیم  ،CH3COONaاتیلن گلیکول و

تفاله نیشکر [ ،]23کیتوسان [ ]24و هیدروتالسیت [ ]25در

کلرید مس آبدار  CuCl2.2H2Oاز مرک تهیه و برای سنتز

حذف ترکیبات رنگی گسترش یافته است .امروزه

نانوذرات بهکار گرفته شدند .رنگ قرمز واکنشی  000از

نانوساختارهای فریت بهدلیل دارابودن خاصیت سوپر

 Shan Hayتهیه و بهعنوان آالینده آلی استفاده شد .اطالعات

پارامغناطیس ،نسبت سطح به حجم باال و اندازۀ نانو برای

مربوط به مولکول رنگ  RR141در جدول ( )0آورده شدهاند.
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در تمام مراحل پژوهش ،از آب دیونیزه با مقاومت ویژۀ

 311 Kتعیین شدند .طیف مرئی/فرابنفش ( )UV/Visنمونهها

 09/2 mΩ.cm-1استفاده شد.

و غلظت مولکول رنگ قرمز واکنشی  000به کمک یک طیف
نورسنج )Analytic Jena, SPEKOL 1300( UV/Vis

جدول  0خصوصیات شیمیایی رنگ قرمز واکنشی 000
نام

λmax

RR141

001nm

*

بهدست آمدند و غلظت  RR141در نمونهها به کمک قانون

pKa

فرمول شیمیایی

>0/1

C52H26Cl2N14Na8O26S8

بیر-المبرت و منحنی کالیبراسیون در  λ=001 nmتعیین شد.

*  pKaگروه های سدیم سولفونات مولکول های رنگ خیلی پایین است

جذب سطحی در فاز مايع

(کمتر از  .)0در نتیجه ،انتظار می رود  RR141در  pHباالتر از  0به فرم

مطالعۀ سنتیکی جذب سطحی رنگ قرمز واکنشی  000در

آنیونی باشد (با گروه های .]32[ )–SO3−

یک سیستم ناپیوسته در دمای  31 oCو  pHاولیۀ  0انجام شد.
در این آزمایشها ،مقدار مشخصی از جاذب (مس فریت)

نانوکریستالهای مس فریت ( )CuFe2O4بهروش فرایند

درون یک بشر حاوی  211میلیلیتر از محلول آبی

RR141

حالل گرمایی در محیط اتیلن گلیکول بهدست آمدند .بهطور

در غلظتهای متفاوت و مشخص ریخته شد .ایزوترمهای

خالصه 0 ،میلیمول از کلرید آهن آبدار و 2/0میلیمول از

جذب سطحی برای  1/120گرم از مس فریت در غلظتهای

کلرید مس آبدار در  01میلیلیتر اتیلن گلیکول حل شدند.

اولیۀ متفاوت از رنگ بهدست آمدند ( .)01-01 ppmجذب

سپس تحت همزدن شدید 3/6 ،گرم استات سدیم به محلول

آالینده بر واحد گرم جاذب ( )qeبه کمک معادلۀ زیر بهدست

قبلی اضافه شد و همزدن بهمدت 31دقیقه ادامه یافت .دوغاب
حاصل در یک اتوکالو تفلون ریخته شد و بهمدت 02ساعت
در دمای  091 oCنگاه داشته شد .پس از خنکشدن در دمای

آمد [:]33
)V(C -Ce
1

()0

M

=

qe

اتاق ،رسوب سیاهرنگ حاصل (نانوذرات مس فریت)

که در آن V ،حجم محلول C0 ،غلظت اولیه جذبشونده

بهصورت مغناطیسی جمعآوری و چندینبار با آب دیونیزه

در محلول Ce ،غلظت جذبشونده در فاز حالت تعادل و M

شستوشو داده شد .رسوب بهدستآمده بهمدت 02ساعت

جرم جاذب است.

در دمای  61 oCخشک شد.

نتايج و بحث

برای ارزیابی ساختار کریستالی نانوذرات مس فریت،
آنالیز پراش اشعۀ ایکس ( )XRDبه کمک یک پراشسنج
اشعۀ ایکس ( )XRD, D8-Advanced brukerدر دمای اتاق
با استفاده از تابش  )λ=1/00016 nm( Cu Kانجام شد.
طیف تبدیل فوریه مادون قرمز ( )FTIRبا استفاده از یک
طیفسنج  FTIRمدل  Thermo Nicoletدر محدودۀ

cm-1

 3911-011بهدست آمد .مورفولوژی و ساختار نانوذرات
مس فریت به کمک دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری
( )TEM, LEO 912 ABآنالیز شدند .خصوصیات مغناطیسی
(منحنی  )M-Hنانوذرات مس فریت به کمک یک
مغناطیسسنج نمونۀ مرتعش ( )VSM, PPMS-9Tدر دمای
سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،

تعيين مشخصۀ نانوذرات مس فريت
الگوی پراش اشعۀ ایکس نانوذرات  CuFe2O4در شکل ()0
نشان داده شده است .پیکهای  XRDنشاندهنده فاز مکعبی
مس فریت

( ICDD-01-077-0010, space group Fd-3m,

 )a=b=c=8.37 Åهستند .پیکهای پراش مربوط به مس
فریت در مقادیر  2θبرابر با ،30/00 ،31/076 ،09/300
o

o

o

 70/20o ،62/70o ،07/03o ،03/09o ،03/21oو 79/22o
بهترتیب متناظر با صفحات کریستالی (،)300( ،)221( ،)000
( )033( ،)001( ،)000( ،)022( ،)011و ( )000بودند [.]34
شکل ( )2طیف  FTIRنانوذرات مس فریت را نشان

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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میدهد .باندهای جذب در طول موج در حدود  011 cm-1را

خصوصیات مغناطیسی نانوذرات مس فریت به کمک

میتوان به ارتعاشات کششی کمپلکسهای هشتوجهی

اندازهگیری حلقۀ پسماند مغناطیسی آنالیز شدند .مقادیر میدان

( )Fe3+−O2−نسبت داد [ .]35باندهای دیگر با شدت باال که

واگردانی ( ،)HCمغناطیس اشباع ( )Msو مغناطیس باقیمانده

در  632و  907 cm-1مشاهده شدند ،مربوط به حرکت کششی

( )Mrبهترتیب برابر با  09/06 ،09 Oeو  3/0emu/gتعیین

کمپلکسهای چهاروجهی ( )Cu2+−O2−هستند [.]34-35

شدند.

شکل  0الگوی پراش اشعه ایکس برای نانوذرات CuFe2O4

شکل  3نمودار حلقه پسماند مغناطیسی نانوذرات مس فریتپ

در شکککل ( )3واضککح اسککت که نانوذرات مس فریت
رفتار سوپرپارامغناطی سی از خود ن شان میدهند که این امر
دلیلی بر امکان جداسکککازی آسکککان آنها از محیط فرایند به
کمک اعمال میدان مغناطیسی خارجی است.
همانطور که در شکککل ( )0نشککان داده شککده اسککت،
مورفولوژی و سکککاختار نانوذرات مس فریت به کمک آنالیز
 TEMارزیابی شدند.
نشان داده شد که اندازه نانوذرات مس فریت در محیط
واکنش از  01تا  211نانومتر متغیر اسککت .همينین تصککاویر
شکل  2طیف  FTIRنانوذرات مس فریت

 TEMبا بزرگنمایی زیاد نشکککاندهنده مورفولوژی کروی
نانوذرات مس فریت بودند.

پیکهای مشاهدهشده متناظر با باندهای واقع در  611و
 011 cm-1با الگوی  FTIRمس فریت تطابق دارند .بهعالوه،
پیکهای مشاهدهشده در حدود  0609و  3009 cm-1ناشی از
حالتهای کششی وخمشی مولکولهای آب جذبشده روی
سطح مس فریت هستند [.]36
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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)(a

100 nm

تا  ،9مولکولهای  RR141به آنیونهای  RR141یونیزه تبدیل
میشوند .هنگامی که  pHمحلول پایینتر از  pHنقطۀ بار
صفر( )pHpzcمس فریت باشد ،سطح ذره دارای بار مثبت بوده
و هنگامی که  pHباالتر از  pHpzcمس فریت باشد ،سطح ذره
در محلول بار منفی خواهد داشت [ .]37در تحقیقات قبلی
نشان داده شده است که مقدار  pHpzcبرای نانوذره مس فریت
برابر با  0/0است [ .]37همانطور که در شکل ( )0نشان داده
شده است ،حذف کامل  RR141از محیط اسیدی ()pH=3
فقط پس از  01دقیقه مشاهده شد .در این شرایط سطح مس

)(b

فریت دارای بار مثبت است و مولکول  RR141به فرم آنیونی
خود خواهد بود .بنابراین ،نیروی جاذبۀ الکترواستاتیکی بین
 RR141و سطح مس فریت به افزایش بازده جذب سطحی و
حذف کامل در شرایط اسیدی منجر میشود .اما در شرایط
قلیایی ( ،)pH>pHpzcنیروی دافعه میان گروههای سولفونیک
 RR141و سطح مس فریت با بار منفی به دافعۀ
الکترواستاتیک و کاهش بازده جذب سطحی منجر میشود.

شکل  0تصاویر  TEMنانوذرات  )a( CuFe2O4بزرگ نمایی پایین و
( )bبزرگ نمایی باال

مطالعات جذب سطحی
اثر  pHاوليه
اثر مقدار  pHاولیۀ محلول رنگ روی رفتار جذب سطحی
 RR141با نانوذرات مس فریت بررسی شد .تحقیقات نشان
داده است که  pHمحلول یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار
روی ظرفیت جذب رنگهای آلی است [ .]37برای
اندازهگیری اثر  pHروی جذب  RR141در مدت  61دقیقه،
چندین آزمایش در دمای  31oCدر محدوده  3 pHتا  9با
استفاده از  1/10 gمس فریت با  211میلیلیتر محلول
جذبشونده (غلظت  )21ppmانجام شد .همانطور که قبال
اشاره شد ،انتظار میرود در مقادیر  pHباالتر از RR141 ،0/1

به فرم آنیونی باشد .از این رو ،در مقادیر  pHدر محدودۀ 3
سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،

شکل  0اثر  pHاولیه محلول برروی جذب سطحی  RR141توسط
سطح نانوذرات مس فریت

اثر زمان تماس و مقدار جاذب
شکل ( )6نشاندهنده اثر زمان فرایند روی بازده حذف
 RR141برای سه مقدار جاذب مس فریت ( 1/10 ،1/120و
 )0/1 gدر بازۀ زمانی  0تا 61دقیقه با استفاده از 211میلیلیتر
محلول رنگ ( )21 ppmدر  pHطبیعی محلول رنگ

(pH

محلول رنگ بدون اضافهکردن اسید یا باز )pH=0/1 ،و دمای
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اتاق ( )T=31 oCاست .همانطور که در شکل ( )6نشان داده

زیاد نقاط فعال سطحی روی سطح جاذب مس فریت و

شده است ،پس از  21دقیقه ،مقادیر بازده حذف رنگ برابر با

افزایش تعداد مولکولهای رنگ با افزایش غلظت باشد.

 69 ،01/09و  96/30درصد بهترتیب برای مقادیر ،1/120

بهعبارت دیگر ،با افزایش غلظت محلول رنگ تا ،01 ppm

 1/10و  1/0 gاز نانوذرات مس فریت بهدست آمد.

بهدلیل افزایش تعداد مولکولهای رنگ در محلول ،احتمال
اشغال نقاط فعال سطحی با مولکولهای رنگ باالتر رفته و
بازده جذب سطحی افزایش مییابد.

شکل  6اثر زمان تماس و مقدار جاذب برروی حذف مولکول

RR141

با استفاده از نانوجاذب مس فریت

شکل  7اثر غلظت اولیه محلول رنگ برروی ظرفیت جذب تعادلی
 RR141برروی سطح نانوذرات

نتایج ن شان دادند که سرعت جذب سطحی

CuFe2O4

RR141

روی مس فریت در لحظات اولیۀ فرایند جذب ب سیار سریع

مدل ايزوترم جذب سطحی

ا ست .ر شد سریع بازده حذف در مراحل اولیۀ جذب ن شان

ایزوترم جذب سطحی مطالعۀ غلظت بین مقادیر مولکول

میدهد که تعداد زیادی از محلهای جذب سکککطحی روی

جذبشده روی سطح جاذب و دماست .در این مطالعه،

سککطح جاذب وجود دارند که با گذشککت زمان بهسککرعت با

مدلهای شناختهشده ایزوترم جذب سطحی النگمویر و

مولکولهای  RR141اشغال میشوند.

فروندلیچ برای بررسی جذب سطحی  RR141روی
نانوجاذب مس فریت استفاده شدند .شکل خطی ایزوترم

اثر غلظت اوليۀ محلول رنگ

النگمویر از معادلۀ زیر بهدست آمد [:]33

شککککل ( )7نشکککاندهنده ظرفیت جذب تعادلی  RR141در
غل ظت های اول یۀ مت فاوت محلول ر نگ ( )01-01 ppmدر
زمان  021دقی قه با اسکککتفاده از  1/120 gاز جاذب در

نتایج نشان دادند که با افزایش غلظت اولیۀ محلول
رنگ ،ظرفیت جذب نیز افزایش مییابد .بیشترین ظرفیت
جذب سطحی مشاهدهشده در حدود

mg RR141/g

 000/9 CuFe2O4بود .این امر میتواند ناشی از وجود تعداد

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

) + ( q Ce

()2

pH

خنثی محلول رنگ و دمای اتاق است.

0

m

0
mK L

=q

که در آن Ce (mg/L) ،غلظت تعادلی جذبشونده،

Ce
qe

qe

) (mg/gمقدار جذب بهازای واحد جرم جاذب و )qm (mg/g

و ) KL (L/mgثابتهای النگمویر هستند .فرم خطی ایزوترم
فروندلیچ بهشکل زیر است [:]33
()3

1

= log Kf + n log Ce

log qe
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جدول  2پارامترهای ایزوترم مدل النگمویر و فروندلیچ برای جذب سطحی  RR141برروی نانوذرات
النگمویر

CuFe2O4

فروندلیچ

)qm(mg/g

)KL(L/mg

R2

KF(mg/g)(L/mg)1/n

n

R2

066/667

1/223

1/999

00/000

2/730

1/922

که در آن Kf ،یک شکککاخص ظرف یت جذب بوده و

0
𝑛

شککدت جذب سککطحی اسککت .مقادیر  n>0/1نشککاندهنده
شرایط مطلوب جذب سطحی هستند [ .]33دادههای مربوط
به ایزوترم های النگمویر و فرو ندلیچ در جدول ( )2آورده
شدهاند.
مدل سينتيکی جذب سطحی
آزمایشهای مطالعۀ سینتیکی با  211میلیلیتر از محلول رنگ
با غلظت  21 ppmدر  pHخنثای محلول ( )pH=0برای سه
مقدار متفاوت از جاذب ( 1/10 ،1/120و  )1/0 gدر سه دمای
 01 ،31و  01 oCانجام شدند .برای آنالیز سینتیک جذب،
دادههای تجربی با مدل شبه درجۀ اول الگرگرن و مدل شبه
درجۀ دوم هو [ ]33مقایسه شدند .نتایج نشان دادند که
سینتیک جذب سطحی  RR141روی نانوذرات مس فریت از
سینتیک شبه درجۀ دوم هو که تطابق خوبی با دادههای
آزمایشگاهی از خود نشان داد ،تبعیت میکند .این نشان
میدهد که نرخ جذب سطحی تحتتأثیر دو عامل غلظت
رنگ و محلهای جذب سطحی روی نانوذرات است [.]39
معادلۀ مربوط به مدل هو بهشکل زیر بیان میشود [:]33
0

t

+q

()0

e

2

k2 qe

=

t
qt

که در آن k2 ،ثابت سرعت جذب است .شیب و عرض
از مبدأ نمودار  qttبرحسب ( tشکل  )9برای تعیین ثابت درجۀ
دوم سرعت جذب سطحی به کار گرفته شد.
مقادیر  ، k2ضرایب همبستگی ( )R2و دادههای تجربی
و پیشبینیشده  qeدر جدول ( )3آورده شدهاند.

سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،

شکل  :9نمودارهای بررسی سینتیک جذب سطحی در سه دمای 01 ،31
o

و  01 Cبرای سه مقدار متفاوت از جاذب 1/10 )b( ،1/120 )a( :و
( 1/0 )cگرم
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جدول  3پارامترهای سینتیکی مدل شبه درجه دوم هو برای جذب سطحی مولکول  RR141برروی نانوذرات

CuFe2O4

g)/qe (mg

مقدار جاذب ()g

))k2 (g/(mg.min

R2

1/116

1/997

99/00

1/117

1/999

60/36

62/993

1/12

1/999

39/0

01/096

1/0

1/10

1/999

90/92

99/296

1/120

1/12

1/999

60/09

61/976

1/10

1/103

1/999

39/0

39/163

1/0

1/10

1/999

003/00

96/000

1/120

1/122

1/999

67/29

62/002

1/10

1/169

1/999

39/79

39/693

1/0

تجربی

پیش بینی شده
97/72

1/120
1/10

T=31 oC

T=01 oC

T=01 oC

مکانسيم جذب سطحی

میدهند (شکل  ،)9مشخص شد که یک نفوذ سریع مرحله

جذب سطحی یک فرایند چندمرحلهای است که شامل انتقال

اول در فرایند جذب سطحی  RR141روی نانوذرات مس

جذبشونده روی سطح خارجی جاذب (نفوذ فیلمی) و

فریت است .این پدیده میتواند ناشی از نفوذ  RR141روی

درون حفرات جاذب میشود و همزمان جذب سطحی

سطح خارجی جاذب باشد .در ادامه ،نفوذ درونذرهای

جذبشونده روی سطوح داخلی جاذب اتفاق میافتد [.]39

مولکولهای  RR141در جاذب اتفاق خواهد افتاد.

ممکن است فرایندهای جذب سطحی با یکی یا تمام این

ثوابت سرعت نفوذ درونذرهای بهدستآمده از محاسبۀ

مراحل کنترل شود .معادلۀ نرخ نفوذ درونذرهای بهشکل زیر

شیب بخش دوم نمودار  qtبرحسب  t0.5در جدول ( )0نشان

خواهد بود [:]39

داده شده است .باتوجهبه اینکه بخش دوم منحنی از مبدأ عبور
qt = k i t 0.5 + c

()6

نمیکند ،میتوان فرض کرد که نفوذ درونذرهای تنها مرحلۀ
کنترلکننده سرعت نبوده و نفوذ در الیۀ مرزی هم میتواند

که در آن ki ،ثابت سرعت نفوذ درونذرهای و  cعرض

فرایند جذب سطحی را کنترل کند [ .]39همانطور که در

qt

شکل ( )0نشان داده شده است ،برای نفوذ  RR141روی سطح

از مبدأ است .مقدار  kiرا میتوان از رسم نمودار خطی

برحسب  t0.5محاسبه کرد .مقدار  cاطالعاتی را درخصوص

مس فریت ،نرخ نفوذ درونذرهای باالتر است.

ضخامت الیۀ مرزی میدهد ،بهگونهای که مقدار عرض از
مبدأ باالتر نشاندهنده الیۀ مرزی با ضخامت بیشتر است
[ .]39چندخطیبودن ( )Multilinearityنمودار نشان میدهد
که فرایند جذب سطحی تحتتأثیر حداقل دو مرحله است.

برای مشخصشدن حالت نفوذ ،مقدار عدد انتقال از
طریق معادلۀ زیر محاسبه شد [:]39
()7

= log k m + n log t

qt
qe

log

تصور میشود که در ادامه یک انتقال جرم خارجی ،یک

که در آن km ،ضریب برهم کنش جاذب-جذبشونده

مرحله جذب سطحی آرام با نفوذ درونذرهای اتفاق میافتد.

و  nعدد انتقال است .برای محاسبه  nو  ،kmنمودار

log

بر اساس شیب و عرض از مبدأ نمودارهایی که مقدار RR141

برحسب  log tرسم شد (شکل .)01

qt

qe

جذبشده در زمان  )qt( tرا برحسب ریشۀ دوم زمان نشان
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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شکل  9نمودارهای مقدار  RR141جذب شده در زمان  )qt( tرا برحسب ریشه دوم زمان در دماهای متفاوت ( 31 oC )aو (01 oC )b
جدول  0مقادیر ثوابت سرعت درون ذره ای ( kiو  )cو پارامترهای حالت نفوذ در دماها ( 31و  )01 oCو مقادیر متفاوت از جاذب
( 1/10 ،1/120و )1/0 g
n

km

R2

c

))ki (mg/(g.min0.5

مقدار جاذب ()g

1/00

1/09

1/99

01/0

6/00

1/120

1/06

1/00

1/93

32/70

0/93

1/10

1/00

1/62

1/90

23/92

3/00

1/0

1/02

1/62

1/90

09/99

0/09

1/120

1/19

1/7

1/97

00/73

2/72

1/10

1/16

1/90

1/92

31/99

0/03

1/0

o

T=31 C

o

T=01 C

شکل  01نمودارهای  log qqtبرحسب  log tدر دماهای متفاوت ( 31 oC )aو (01 oC )b
e

مقادیر بهدستآمده برای  nو  kmدر جدول ( )0آورده
شدهاند .مقدار  nنوع مکانسیم انتقال را تعیین میکند .مقدار
 n=1/0نشاندهنده مکانیسم فیکین ( )Fickianبوده و

n=0

است .مقدار  nکمتر از ( 1/0جدول  )0نشاندهنده نفوذ فیکین
 RR141همراه با برهمکنش سطحی مولکولهای

RR141

روی سطح جاذب است.

مشخصکننده مکانیسم غیرفیکین است .ثابت  kmمربوط به
ویژگیهای جاذب و برهمکنش آن با مولکولهای
سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،
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 مرحلۀ محدودکننده جذب شیمیایی بین جاذب و،که در آن

نتيجهگيري

 نانوذرات مس فریت را.جذبشونده در نظر گرفته شد

 نانوذرات مس فریت بهروش حالل،در پژوهش حاضر

میتوان بهسادگی و به کمک اعمال یک میدان مغناطیسی

 در محیط اتیلن گلیکول سنتز شده091 oC گرمایی در دمای

 این مقاله یک، درنهایت.خارجی از محلول بازیابی کرد

VSM

جاذب مؤثر با هزینه کم معرفی میکند که بازده باالیی برای

 جذب سطحی مولکول.ارزیابی و تعیین مشخصه شدند

 نانوجاذبهای. از محیط آبی نشان میدهدRR141 حذف

 اولیه محلول تغییرpH  روی سطح مس فریت با تغییرRR141

مس فریت به کمک یک آهنربای مغناطیسی با قدرت کم

 دقیقه01 ) پس ازpH=3( کرد و بازده حذف در محیط اسیدی

تحتتأثیر قرار میگیرند که امکان بازیابی نانوذرات را از

 دو مدل ایزوترم النگمویر و. درصد بهبود یافت011 تا

.محیط آبی فراهم میکند

 نرخ جذب.فروندلیچ برای نتایج تجربی بررسی شدند

 وTEM ،FTIR ،XRD و به کمک روشهایی مانند

 با مدل سینتیکی درجۀ دوم مطابقت داشتRR141 سطحی
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