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چكيده
زمينه و هدف  :با توجه به اثرا ت نا مطلوب زیست محیطی و خسارات غیر قابل جبران مواد شیمیایی موجود در ترکیبات نفتی نظیر
بنزن ،تولوئن  ،اتیل بنزن و زایلن بر سالمت جانداران ،حذف موثر و کارامد این آالینده ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است تا با
ابداع روش های نوین کارایی و تاثیر فرایند های حذف بهبود بخشیده شود .در این تحقیق استفاده از نانو ذرات روی اصالح شده با شاخه
های آلی در حذف زایلن از محیط های آبی مورد بررسی قرار گرفته است.
روش کار :نانوذرات اکسید روی ) (Znoتوسط روش هم رسوبی شیمیایی تهیه گردید .به منظور افزایش راندمان جذب ،در ابتدا اصالح
نانو ذرات صورت گرفت و در مرحله بعد مونومر عامل دار شده تهیه گردید و بر روی بدنه نانو ذرات اصالح شده پیوند داده شد .عملکرد این
جاذب در حذف زایلن به عنوان شاخص آلودگی نفتی مورد مطالعه قرار گرفت و اثر پارامتر های مختلف بر میزان جذب از قبیل pH
محیط ،زمان تماس و غلظت جاذب بررسی شد.
يافته ها :نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین میزان جذب نانو جاذب سنتز شده در  pHبرابر با  6و پس از گذشت  25دقیقه از زمان
تماس می باشد .همچنین نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نانو جاذب درصد حذف نیز افزایش می یابد.
بحث و نتيجه گيری :با توجه به بررسی های انجام شده کارایی باالی استفاده از نانواکسید روی اصالح شده در حذف زایلن از محیط های
آبی تایید گردید و امکان استفاده از آن در حذف آالینده های نفتی از آب مطرح شد.
واژه های کليدی  :نانو ذرات اکسید روی ،اصالح سطحی ،جذب ،آالینده های نفتی ،زایلن.
 -1دکتری مهندسی محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -2د انشیار دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران * (مسوول مکاتبات)
 -3دانشیار دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران
 -4استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
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Abstract
Background and Objective: Considering the adverse environmental effects and irreparable damages
of the chemicals in petroleum compounds, e.g. benzene, toluene, ethylbenzene and xylene, to living
organisms, the efficient removal of these pollutants have received much more attention to be improved
through innovative methods for enhancing the efficiency and impact of removal processes. In this
study, the removal of xylene from aqueous solution by modified zinc oxide nanoparticles was
investigated.
Method: In this study, zinc oxide nanoparticles were synthesized and modified by a four-stage
method. The removal of xylene as a toxic petroleum hydrocarbon from aqueous solution by
nanoparticles was evaluated. Batch experiments were conducted at room temperature to evaluate the
optimum conditions such as the effect of pH, contact time and zinc oxide concentration.
Findings: It was found that the optimum adsorption condition can be achieved at pH=6 and contact
time of 25 min. Moreover, the percentage of xylene adsorption increased with the increase in
concentration of modified zinc oxide nanoparticles.
Discussion and conclusion: This study showed that the modified zinc oxide nanoparticles could be
used as an effective adsorbent for the removal of xylene from aqueous solution.
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مقدمه
با توجه به حجم پیشرفت تکنولوژی و صنعت و استفاده گسترده

در این راستا تاکنون مطالعات فراوانی انجام شده است و روش

از نفت و ترکیبات آن ،ورود آالینده های نفتی به محیط زیست

های مختلفی مانند روش های احیای بیولوژیکی ،اکسیداسیون

امری اجتناب ناپذیر است.گسترش آلودگیهای نفتی در بخش-

شیمیایی ،تبخیر و جذب برای حذف این آالینده ها به کار برده

های مختلف صنعت نفت اعم از پاالیشگاهها ،خطوط حمل و

شده است .در این بین جذب سطحی به وسیله انواع جاذب ها

نقل ،مخازن ذخیره سوخت بروز سوانح ،تجهیزات پاالیشگاهی

به دلیل ظرفیت جذب باال بیش از سایر روش ها مورد توجه

در سواحل دریا ،سکوهای نفتی داخل آب ،تصادف نفتکشها و

قرار دارد .عالوه بر جاذب های گوناگون مانند دیاتومیت ،رزین

اضافه شدن پساب ها و رودخانههای کثیف به دریا از مهم ترین

ها ،ارگانوکلی ها و کربن فعال که تاکنون برای جذب زایلن از

عوامل پخش هیدروکربن های نفتی در آب ها به شمار می رود

میحط های آبی استفاده شده است ( 1و  8و ،)11-12

(. )4-1

تحقیقات فراوانی در زمینه استفاده از نانوجاذب ها به عنوان

ترکیبات  BTEXکه شامل بنزن ،تولوئن ،اتیل بنزن و زایلن

یکی از تکنولوژی های مطرح و کارامد در حذف آالینده ها انجام

می باشند از مهم ترین ترکیبات هیدروکربنی فرار موجود در

گرفته است .از بین نانوجاذب های مختلف ،خصوصیاتی مانند

نفت بوده و به طور گسترده در صنایع مورد استفاده قرار می-

غیر سمی بودن و مقرون به صرفه بودن پروسه سنتز نانو جاذب

گیرند(.)5

اکسید روی سبب گردیده تا این نانوجاذب به یکی از پرکاربرد

این ترکیبات یکی از رایج ترین آالینده های زیست محیطی

ترین نانوجاذب ها در زمینه حذف آالینده ها و تصفیه فاضالب-

بوده و انتشار و پخش آن ها ،آثار منفی و پیامدهای مختلفی به

ها تبدیل گردد ( .)13بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی جاذبها

همراه دارد .زایلن ،جزیی از ترکیبات  BTEXبوده و توسط

همواره مورد توجه بوده است تا با بکارگیری تکنیک های نوین،

سازمان  WHOبه عنوان یکی از مهم ترین مواد سمی طبقه

خواص ویژه ای ها را در جاذب ایجاد نموده و ویژگی های آن ها

بندی شده است و به عنوان یک ترکیب با ریسک باال برای

را برای جذب ماده ای خاص بهبود بخشید .اصالح سطح جاذب-

محیط زیست به شمار می رود .بر اساس دستورالعمل های

ها به وسیله پیوند زدن زنجیره های پلیمری به سطح آن ها

سازمان بهداشت جهانی حداکثر غلظت مجاز زایلن در آب

یکی از روش هایی است که سبب افزایش ظرفیت جذب جاذب

آشامیدنی باید  0/5میلی گرم بر لیتر باشد ( 6و .)7

و ارتقا کارایی آن ها می گردد(.)14

تنها حضور مقادیر کمی از زایلن در آب آشامیدنی می تواند

اهداف تحقیق حاضر شامل سنتز یک نانوجاذب اکسید روی به

منجر به بروز بسیاری از بیماری های سرطانی و ژنتیکی در

روش ته نشینی و اصالح و پیوند زدن پلیمر ها به سطح این

انسان گردد( .)8جهش های ژنتیکی ،آسیب های خونی،

نانوجاذب به منظور حذف زایلن از آب می باشد .همچنین

مشکالت تنفسی ،تحریکات پوستی ،آسیب های کبدی و کلیوی

بررسی درصد حذف زایلن از آب توسط نانوجاذب و شرایط

و بیماری های سیستم اعصاب مرکزی تنها برخی از خطرات

بهینه حذف از قبیل  ،pHزمان تماس و غلظت جاذب نیز از

مهلک این آالینده می باشد( 7و  .)9اثرات مخرب زیست

دیگر اهداف این تحقیق می باشند.

محیطی ناشی از این ترکیبات سبب گردیده است تا به عنوان
یکی از اولویت های حذف آالینده ها در محیط زیست مطرح
گردند .از این رو دستیابی به تکنیک های موثر در حذف این
ترکیبات از آب یکی از مهم ترین مسایل زیست محیطی می-
باشد (.)10

روش کار
در این مطالعه از یک نانوجاذب اکسید روی که تحت عملیات
اصالح سطحی قرار گرفته و زنجیره های پلیمری به آن پیوند
داده شده است ،به منظور حذف آالینده زایلن از آب استفاده
گردید .جهت سنتز نانوجاذب از روش ته نشینی به عنوان یکی
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از مقرون به صرفه ترین روش ها استفاده شد .به منظور بهبود

ابتدا طبق راهنمای کتاب استاندارد متد برای انجام آزمایشات

خواص شیمیایی و فیزیکی نانوجاذب سنتز شده و افزایش

آب و فاضالب ( )18محلول استوک اولیه  3 mg/L-1از زایلن

ظرفیت جذب آن در راستای حذف زایلن از آب ،سطح ذرات

تهیه گردید.کلیه مراحل آزمایشات در دمای محیط برابر با 25

نانواکسید روی پس از سنتز ،به وسیله -3مرکاپتوپروپیل تری

درجه سانتی گراد انجام گرفت .به منظور تنظیم کردن pH

متوکسی سیالن اصالح گردید .سپس زنجیره های پلیمری به

نمونه ها از بافر  0/1 Mاستات و فسفات استفاده گردید و

وسیله دی متیل آکریل آمید و آلیل گالیسیل اتر به سطح آن

توسط دستگاه اندازه گیری  ،pH-Meter ( pHساخت شرکت

پیوند داده شد .پس از پیوند زنجیره های پلیمری به سطح

 ،Denver instrumentمدل  )Ultra Basicمقدار pH

نانوجاذب به منظور اصالح گروه های هیدروفوب اصالح نانوذرات

نمونه ها سنجیده شد .کلیه مواد و محلول های مورد استفاده در

به وسیله هگزانول انجام شد .نانوجاذب تهیه شده از طریق طیف

این آزمایش ساخت شرکت مرک آلمان بود .در هر مرحله از

اسپکتروسکوپی مادون قرمز ) ،(IR-FTآنالیز عنصری ،CHN

آزمایش پس از اضافه کردن مقدار دقیق و مشخص شده ای از

آنالیز وزن سنجی گرمایی ) ،(TGAمیکروسکوپ الکترونی

نانوجاذب اکسید روی اصالح شده به نمونه ها و تنظیم ، pH

رویشی ) (SEMو میکروسکوپ الکترونی عبوری )(TEM

نمونه ها در دستگاه ورتکس(ساخت شرکت  Fine PCRکره،

مورد بررسی قرار گرفت .پروسه کامل سنتز و اصالح نانوذرات به

مدل  ) Fine vortexقرار داده شد .سپس پس از سپری شدن

تفصیل در مقاله قبلی چاپ شده توسط این گروه شرح داده

زمان مورد نظر کلیه نمونه ها در دستگاه سانتریفیوژ (ساخت

شده است (.)15

شرکت  ،Hettichمدل  ) Mikro 120به مدت  20دقیقه با
سرعت  5000دور در دقیقه سانترفیوژ گردید .در نهایت محلول

الف) بررسی  pHدر نقطه صفر شارژ الکتریکی (پتانسیل زتا

رویی

صفر ) The pH of point of Zero Charge

 Jasco spectrophotometerآمریکا ،مدل  )V-630در

یکی از مهم ترین فاکتورهای تعیین کننده راندمان حذف ،بار

طول موج  264نانومتر مورد ارزیابی قرار گرفت.

الکتریکی سطح جاذب می باشد pH .پتانسیل زتاصفر

اثر  pHمحلول بر جذب زایلن ،در دامنه های  pHاز  4تا  8در

) (pHPZCمطرح می کند که در کدام  ،pHسطح جاذب دارای

حضور مقادیر ثابت از نانواکسید روی اصالح شده برابر با0/04 g

بار الکتریکی صفر یا خنثی میباشد .هنگامی که  pHمحلول

در محلول استوک اولیه با غلظت  3 mg/L-1زایلن و زمان

کمتر از  pHPZCباشد ،سطح جاذب درون محلول دارای بار

تماس ثابت برابر با  60دقیقه بررسی گردید.

الکتریکی مثبت و هنگامی که بیشتر از  pHPZCباشد ،سطح

اثر تغییرات زمان تماس بر جذب زایلن ،در زمان های متفاوت

جاذب دارای بار منفی میباشد( .)16در این بژوهش اندازهگیری

تماس از  0تا  60دقیقه و  pHثابت برابر با  6و در حضور

 pHPZCبه روش  Solid additionانجام گرفت .به همین

مقادیر ثابت از نانوجاذب برابر با  0/04 gدر محلول استوک

منظور  5ویال حاوی بافرهای  4-8به عنوان  pH0آماده شده و

اولیه با غلظت  3 mg/L-1زایلن بررسی گردید.

به هرکدام  0/04گرم جاذب اضافه و در دمای اتاق بر روی

اثر تغییرات غلظت نانو جاذب بر درصد حذف زایلن ،در pH

همزمن قرار داده شد و پس از  24ساعت  pHهر محلول

ثابت برابر با  6و زمان تماس ثابت  25دقیقه و در حضور مقادیر

اندازهگیری شده و  pHاز اختالف  pH0 – pHمحاسبه

توسط

دستگاه

اسپکتروفتومتر

(

UV/Vis

متغیر از نانوجاذب از  0/01تا  0/08گرم در محلول استوک

گردید .با رسم نمودار  pHبر حسب  pHPZC ،pH0بدست

اولیه زایلن با غلظت  3 mg/L-1بررسی گردید.

آمد (.)17

میزان درصد حذف زایلن ( )R%و ظرفیت نانوجاذب اکسید

ب) بررسی شرایط بهینه جذب

روی اصالح شده ( )qeبا در نظر گرفتن تغییرات جاذب و غلظت
زایلن به صورت زیر محاسبه گردید.
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 C0و  Ceبه ترتیب غلظت اولیه و ثانویه ()mg/L
 :R%درصد حذف زایلن

در این رابطه:
 :qeظرفیت جاذب ()mg/g

نتايج

 :Vحجم محلول ()Lit

به منظور تعیین  pHپتانسیل زتا از روش Solid addition

 :Mجرم جاذب ()g

استفاده گردید .نتایج حاصل در نمودار ( )1نمایش داده شده

 :C0غلظت اولیه ()mg/L

است .بر اساس اطالعات بدست آمده مشخص گردید که در 6/1

 :Ceغلظت ثانویه ()mg/L

= pHسطح جاذب دارای بار الکتریکی برابر با صفر می باشد.

رابطه ()2

بنابراین سطح جاذب در  pHباالتر از  pHپتانسیل زتا دارای بار
الکتریکی منفی و در  pHپایین تر از آن دارای بار الکتریکی

در این رابطه:

مثبت خواهد بود.

نمودار  pH -1در پتانسيل زتا صفر
Figure 1. Ph of zero point

نتایج بررسی اثر  pHبر درصد حذف زایلن در نمودار ( )2نشان

در  pHپتانسیل زتا می باشد که در آن بار الکتریکی خنثی

داده شده است .بر اساس نتایج بیشترین میزان جذب در pH

است .با توجه به نتایج بدست آمده از مرحله قبل pHPZC

برابر با  6بدست آمد .با توجه به این مسئله که بار سطحی

برابر با  6/1بوده و بنابراین  pHبهینه  6منطقی و مورد تایید

مولکول های نفت و آالیندههای نفتی در آب خنثی میباشند،

است.

بهترین  pHمحیط برای جذب این مولکول ها توسط نانوجاذب،
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نمودار  -2اثر  pHبر درصد حذف زايلن
Figure 2. Effect of pH on Sorbtion of Xylene onto modified nano-Zno.

همانگونه که در نمودار ( )3مشاهده می گردد ،نتایج حاصل از

این امر حاکی از آن است که فرایند جذب به وسیله جاذب نانو

اثر زمان تماس بر درصد حذف زایلن نشان داد که درصد حذف

اکسید روی اصالح شده سینتیک باالیی داشته و در مدت زمان

زایلن پس از  8دقیقه اول به بیش از  %50می رسد و میزان

کوتاهی به حداکثر ظرفیت جذب می رسد و نیازی به مدت

جذب پس از  8دقیقه با روندی ثابت افزایش می یابد به طوری

زمان طوالنی برای تماس جاذب با نفت نیست.

که پس از گذشت  25دقیقه از زمان تماس به حداکثر می رسد.

نمودار  -3اثر زمان تماس بر درصد حذف زايلن
Figure 3. Effect of contact time on sorbtion of Xylene on to modified Zno.
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نتایج بدست آمده از تعیین اثر غلظت جاذب بر میزان جذب در

آالیندهها و ثابت بودن غلظت جاذب ،ظرفیت جاذب نیز افزایش

نمودار ( )4نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود

مییابد.

با افزایش غلظت جاذب درصد جذب نیز افزایش مییابد.
همچنین میتوان نتیجه گرفت در صورت افزایش غلظت

نمودار  -4اثر غلظت جاذب بر ميزان جذب
Figure 4. Effect of modified nono-Zno concentration on sorbtion of Xylene

نتيجه گيری
در این مطالعه استفاده از نانو ذرات روی اصالح شده با شاخه-

زایلن از آب ،در زمان و  pHثابت نشان داد که با افزایش غلظت

های آلی به عنوان جاذب آلودگیهای نفتی مورد بررسی قرار

نانوجاذب ،عملکرد جذب بهبود می یابد .با توجه به بررسی های

گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از نانوجاذب

انجام شده می توان نتیجه گرفت که استفاده از نانواکسید روی

اکسید روی با پیوند سطحی پلیمری کارایی و راندمان خوبی در

اصالح شده در حذف نفت و آالینده های نفتی کارایی باالیی

حذف زایلن از آب دارد .بررسی عملکرد نانو اکسید روی اصالح

دارد و می توان از آن برای حذف لکه های نفتی در آب استفاده

شده در  pHهای مختلف نشان داد که  pHبهینه برای جذب

نمود.

زایلن از آب برابر  6می باشد .آزمایش های مربوط به تغییرات
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