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Abstract
Background and purpose: Mercury is a toxic heavy metal which causes irrevocable intense
nerve-recognition disturbance to human. Excess contact to mercury causes diseases like tremor, losing
sensation, decreasing vision and hearing or growth. WHO recommended the most amount of mercury
absorption about 0.3 mg per week and the most concentration in water about 1µg/L. The purpose of this
study was to investigate the efficiency of Lcysteinefunctionalized single-walled carbon nanotubes
(SWCNs) in mercury removal from aqueous solutions.
Materials and methods: In this study, single-walled carbon nanotubes was used as absorbent.
The effects of some parameters such as pH, absorbent dose, contact time and mercury concentration were
assessed. All experiments have been done according to standard methods. The sample size was
determined by Box-Benkan method.
[ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-09 ]

Results: The result showed that absorption rate increased by increasing of pH, contact time and
mass CNTs dose. The Hg removal efficiency decreased by increasing of initial Hg concentration.The
maximum and the minimum of absorption rate are 95 and 22 percent, respectively. ANOVA showed that
RSM has a significant relationship for single-walled carbon nanotubes with linear conditions.
Conclusion: The study demonstrated that SWCNT-Cysteine is a well absorbent for Hg removal
from aqueous solutions Therefore, it can be effective for the removal of mercury from aqueous solutions.
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بررسی کارایی نانولوله کربنی تک جداره اصالح شده با عامل
ال-سیستئین در حذف فلز جیوه از محیط های آبی
محمدعلی ززولی
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بهروز اکبری آدرگانی

چكیده
سابقه و هدف :جیوه یک فلز سنگین به شدت سمی است که باعث صدمات عصب شناختی غیرقابل برگشت به انسان
میشود .مواجهه بیش از حد با جیوه سبب بروز بیماریهایی نظیر رعشه ،از دست دادن حس  ،کساهش بینسایی و شسنوایی یسا
رشد میشود .سازمان جهانی بهداشت حداکثر میزان جذب جیوه را  0/3میلیگرم در هفته و حداکثر غلظت قابل قبول جیوه
در آب را  1میکروگرم بر لیتر توصیه کرده است .هدف از این تحقیق حذف یا کاهش جیوه از محیط آبی با نانولوله کربنی
اصالح شده با سیستئین میباشد.
مواد و روشها:
محلول ،زمان ماند ،غلظت جیوه و جرم نانولوله کربنی میباشد .کلیه آزمایشات به روش استاندارد انجام شد .حجم نمونه به
روش باک بنکن تعیین گردید.
در این مطالعه نانولوله کربنی تک جداره به عنوان جاذب اسستفاده شسد .متریرهسای مسورد مطالعسه pH

یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که راندمان جساذب در جسذب آنینسده بساافزایش زمسان مانسد ،کساهش غلظست جیسوه و
افزایش  pHافزایش مییابد .بیشترین و کمترین مقدار جذب بسرای نانولولسه کربنسی بسه ترتیسب  59و  22درصسد میباشسد.
راندمان جذب در زمان  120دقیقه بیشترین مقدار بود .آزمون آنالیز واریان دادههای آزمایش نشسان داد کسه مسدل خاسس
سطحی به لحاظ آماری برای نانو لوله کربنی با شرایط خطی رابطه معنیداری دارد.
استنتاج :بر اساس آنالیز آزمایشات مشخص گردید که نانو لوله کربنی تک جداره اصالح شده بسا ال -سیسستئن یسک
جاذب خوب برای حذف جیوه از محیط آبی میباشد.
واژه های کلیدی :نانولوله کربنی ،ال -سیستئین ،جیوه ،تصفیه آب و فاضالب ،جذب

فلزات سنگین از جمله آنیندههسایی هسستند کسه بسه
طور معمول در مقادیر بسیار کم در آبهای طبیعی و در

غلظتهای بان در فاضالب صنایع یافت میشوند .وجود
آنها موجب آسیب به محیطهای آبی و به مخاطره افتادن

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره  50 -00است که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم خزشکی مازندران تامین شده است.
E-mail: Forough_tabari85@yahoo.com
مولف مسئول :هاجر طبری نیا -ساری:کیلومتر  10جاده خزرآباد ،مجتمع دا نشگاهی خیامبر اعظم ،دانشکده بهداشت
 .1دانشیار ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم خزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .2استادیار ،گروه آمار زیستی ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم خزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .3کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم خزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .4کارشناس ارشد شیمی ،موسسه استاندارد و تحقیقات استان مازندران ،ساری ،ایران
 .9مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش خزشکی ،تهران ،ایران
تاری تصویب 1352/0/7 :
تاری ارجاع جهت اصالحات 1352/7/0 :
 تاری دریافت 1352/6/4 :
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مقدمه

پژوهشی

حیات موجودات زنده به خصوص انسان میگردد(.)1،2

محمدعلی ززولی و همکاران

هندی( ،)10جلبکهای دریسایی( ،)10هسسته زردآلسو(،)11

آرسنیک ،کادمیوم ،کرم ،سسرب و جیسوه از فلسزات

تفالسسه نیشسسکر( ،)12رزیسسن( ،)13کیتسسوزان( ،)14خاکسسستر

سمی هستند که میتوانند در آب حل شوند .این مواد به

حاصسسسسل از احتسسسسرا سسسسسوختهسسسسا( )19و ضسسسسایعات

عنوان آنیندههسای مقسدم توسسط سسازمان حفس محسیط

خالستیک( )16اشاره کرد .نانو لولههای کربنی نیز به دلیل

زیست ایانت متحده معرفی شده انسد( .)3جیسوه بسهطسور

داشتن مساحت سطحی بان ،نفوذخذیری بسان و خایسداری

وسیع در صنایع تولید فشارسنج و دماسنج ،صنایع کاغذ،

مکانیکی و گرمایی خسوب ررفیست بسسیار بسانیی بسرای

صنایع ختروشیمی ،معدن کاری ،کلینیک دندانخزشکی و

جذب آلودگی دارند.

نیز محصونت آرایشی ،بهداشتی و دارویی و در بخسش

مکانیسسسمهایی کسسه سسسبب جسسذب یونهسسای فلسسزی

کشاورزی استفاده میگردد( .)4 -6در این میان جیوه فلسز

میشوند بسیار خیچیده هستند و بهنظر میرسد مهم تسرین

بهشدت سمی و خایدار در محیط است که باعث صدمات

مکانیسم جذب همکنش شیمیایی بین یونهسای فلسزی و

عصب شناختی غیر قابل برگشت در انسان میشود( .)7از

گروههای عاملی سطح  CNTsباشد( .)2نانولوله کربنی از

آنجایی که فلز جیوه تبدیل شده به متیسل جیسوه و ورود

سفتترین مواد هسستند و در عسین اسستحکام بسان ،بسسیار

زنجیره غذایی مورد مصرف انسان به خصوص ترکیبسات

انعطافخسسسذیر هسسسستند( .)10نانولولسسسهها دارای اشسسسکال و

دریایی میشود ،برای سالمت انسان خطرناک هستند(.)9

اندازههای مختلفسی هسستند و بسر اسساس تعسداد نیسههای

مواجهه بیش از حد با جیوه سبب بروز بیماریهایی نظیر

اتمهای کربن در دیوارهشان به نانولولههای تک جسداره

مینه ماتا و آلزایمر ،رعشه ،از دست دادن حس  ،کساهش

و چند جداره تقسسیمبندی میشسوند( .)15ایسن نانولولسهها

بینایی و شنوایی یا رشد میشود(.)5

دارای خسسواص بینظیسسر مکسسانیکی -الکتریکسسی ،نسسوری و

سازمان جهانی بهداشت حداکثر میزان جذب جیسوه را

حرارتی میباشند و در انواع بخشها ماننسد مسواد ذخیرهسساز

 0/3میلیگرم در هفته و حداکثر غلظت قابل قبول جیسوه

هیدروژن ،ابررساناها ،ح گرها ،صنایع نساجی ،مراکسز

در آب را  1میکروگرم بر لیتر توصیه کرده است .سسازمان

تصویر برداری ،افزایش ررفیت خیلهای سوختی ،تولیسد

حف محیط زیست آمریکا نیز محدودیت تخلیه فاضالب

ماهیچههای مصنوعی و از بین بردن تومورهسای سسرطانی

حاوی جیوه را  10میکروگرم بر لیتر تعیین کرده است( .)7بر

کاربرد دارند( .)20با وجود مزایای بیشمار برای نانولولههای

این اساس حذف یا کاهش جیوه از آب آشامیدنی آلسوده و

کربنسسی ،مشسسکالتی ازجملسسه هزینسسه بسسانی تولیسسد مطسسرح

فاضالب خروجی صنایع امری اجتناب ناخذیر است.

میباشد که با توجه بسه کسارایی بسانی آنهسا در جسذب

شناورسازی الکتریکسی ،تعسویی یسون ،اسسمز معکسوس،

گرانوله شدن نانولولهها در محلول نیز مکانهسای جسذب

فرآیندهای بیولوژیکی و جذب سطحی به منظور حسذف

آنینده را کاهش میدهد که البتسه اصسالح خصوصسیات

فلزات سنگین از محیطهای آبی مورد بررسی قرار گرفته

سطحی نانولولهها این مشکل را برطرف میکند(.)15

است .جذب سطحی فرآیندی است که به علت کارایی بان

محققین توانایی نانولولههای کربنسی در حسذف فلسزات

و امکان بازیابی و فعالسازی مجدد جاذب برای حسذف

سنگین نظیر سرب ،نیکل ،کرم ،کسادمیوم و آرسسنیک از

یونهای فلزی از آب و فاضالب بهکار میرود(.)1

محیطهای آبی را مسورد بررسسی قسرار دادنسد .ززولسی و

تاکنون مواد مختلفی به عنوان جاذب مسورد مطالعسه

همکاران توانایی نانو لولههای کربنی تک جداره و چند

قرار گرفته است .از مواد خایه اسستفاده شسده جهست تهیسه

جداره اصالح شده با ال -سیستئین در حذف کادمیوم از

جسساذب مناسسسب بسسرای حسسذف جیسسوه مسسیتسسوان بسسه بسسادام

محیط آبی را مورد بررسی قرار دادند( .)21هدف از ایسن
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فرآینسسدهای مختلفسسی هسسمچسسون ترسسسیب شسسیمیایی،

آنینده ،میتوان از آن چشسمخوشسی کسرد( .)21تجمسع و

آنسالیز مربوطسه مطابقست داده شسد .بسرای

تحقیق ،امکانسنجی راندمان نانو لولسههای کربنسی تسک

با بسته و بسر

جداره اصالح شسده بسا ال -سیسستئن در حسذف جیسوه از

اصسسالح نانولولسسههسسای کربنسسی از روش Liuو همکسساران

محیط آبی میباشد.

اسسستفاده شسسد( .)23بسسه منظسسور افسسزایش جسسذب انتخسسابی
نانولولههای کربنی در محیط آبی نسبت به یون جیسوه از

مواد و روشها

روش اتصال گروه عاملی استفاده شد .بدین منظسور خس

نانولولههای کربنی تسک جسداره در ایسن تحقیسق از

از توزین  9گرم نانولوله کربنی ،آن را در  90میلسی لیتسر

خریداری گردید .از

محلول بسه نسسبت  3بسه  1از اسسید سسولفوریک بسه اسسید

محلول استاندارد  1000میلیگرم بسر لیتسر جیسوه سساخت

نیتریک دیسس رس کسرده و بسا سسونیک کسردن در مسدت

شرکت مرک آلمان جهت تهیه محلسولهسای اسستاندارد

رسرف

شرکت آلوریچ ( )Alorichسوئی

یک ساعت به حالت تعلیق درآورده شسد .سس

بسا

حاصل در دمای  90درجه در داخل حمام آب گرم قرار

اسسستفاده از رابطسسه  C1V1= C2V2محلولهسسای جیسسوه بسسا

داده شسسد بسسه طسسوری کسسه نانولولسسههسسا ضسسمن اخسستال بسسا

غلظسستهسسای  9/09 ،0/1و  10میلسسیگسسرم بسسر لیتسسر تهیسسه

یسسک هسسمزن مرنسساطی

بسسه مسسدت  0سسساعت در محسسیط

گردید .سسنجش غلظست جیسوه در نمونسههای اسستاندارد

اکسیداسیون قرار گیرند.

 100و  10میلیگرم بر لیتر جیوه اسستفاده شسد .سس

و مجهول مطابق با روشهای اسستاندارد آب و فاضسالب

نانو لولههای حاصل با استفاده از سسانتریفوژ 12000

بسسا اسسستفاده از دسسستگاه جسسذب اتمسسی و رسسسم منحنسسی

دور از محیط جداسازی شدند و سه مرتبسه بسا حجسم 10

کالیبراسیون در طول موج  293نانومتر انجام شد.

میلسسیلیتسسر از آب دیسسونیزه شسسست و شسسو شسسدند .آب

جهت انجام آزمایش از ارلنهسای  290میلسیلیتسری

باقیمانده در مرحله آخر با وکیوم درایر خسارج گردیسد.

به عنوان راکتور ناخیوسته استفاده شد .در این مطالعه تأثیر

س

در محلولی از تیونیل کلراید قسرار گرفست .دمسای

متریرهای غلظت اولیه جیسوه ( 10 ،9/09 ،0/1میلسیگسرم

محیط در طول تماس  60درجه و زمان تعادل  24سساعته

بر لیتر) ،)11 ،7/9 ،4( pH ،زمان واکسنش (120 ،69 ،10

بسسا سسسرعت هسسمزدن  20دور در دقیقسسه بسسرای آن در نظسسر

دقیقسسه) و جسسرم جسساذب ( 0/1 ،0/099 ،0/01گسسرم) در

گرفته شد .س

برای جداسسازی نانولولسههسا از محلسول

راندمان حذف جیوه توسط نسانو لولسههسای کربنسی تسک

تیونیل کلراید از یک مرحله دیگر سانتریفوژ استفاده شد

جداره بررسی گردید.

و نانولولهها برای اجرای مرحلسه اتصسال سیسستئین آمساده

شسسیکر اربیتسسالی بسسا سسسرعت  190دور در دقیقسسه اسسستفاده

دی متیل فرم آمید آماده گردید و محلسول از ملسح متیسل

گردید .تنظیم  pHبا استفاده از اسید سسولفوریک وسسود

استر سیسستئین در آن تهیسه گردیسد .سس

نانولولسههسای

 1نرمال صسورت گرفست .جهست جسدا کسردن جساذب از

آماده شده در مرحله قبل به محیط اضافه شد و به کمک

نمونههای تصفیه شده از سسانتریفوژ ،خمسخ خسالق ،قیس

جریسانی از گساز ازت ،از تمساس هسسوا بسا محسیط واکسسنش
از یک زمان توق

 24ساعته در

بوخنر و نانوفلیتر استفاده شسد( .)23غلظست جیسوه توسسط

جلوگیری گردید .خ

دستگاه جذب اتمسی WFX-210مسدل  RAYLEIGHبسا

دمای  99درجه ،نانولولهها جداسازی و طسی سسه مرحلسه

روش تکنیک تولید هیدرید جیوه قرائت گردید.

شست و شو با آب دیونیزه ،دی متیل فرم آمید و دوبساره
آب دیونیزه شدند .نسانو لولسههسای اصسالح شسده قبسل از

آماده سازی جاذب
نانولوله های کربنی تهیه شده از نظر ویژگی راهری

11
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به مدت یک ساعت قرار داده شد(.)24
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جهت اخستال وتمساس مناسسب جساذب و جیسوه از

شدند .بدین منظور ابتدا محلسولی از تسریاتیسل آمسین در

پژوهشی

محمدعلی ززولی و همکاران

طراحی آزمایش

تعسسداد آزمایشسسات مسسورد نیسساز بسسرای مسسدل از رابطسسه

بهینهسازی حذف جیسوه بسا اسستفاده از روش خاسس
سطحی 1با به کسارگیری مسدل بساک

 N=2K(K-1)+Cتعیین گردید کسه بسه ترتیسب  Nتعسداد

بسنکن انجسام شسد.

نمونه (آزمایشسات) K ،تعسداد فاکتورهسا (متریرهسا) و C0

چهسار متریسسر مسسستقل زمسسان تمسساس ،غلظسست جیسسوه ،جسسرم

تعداد نقطه مرکزی میباشند .آزمایشسات تعیسین شسده بسه

جاذب و  pHدر سه سسطح ( )+1 ،0، -1مسورد آزمسایش

همراه راندمان حذف در جدول شماره  2آورده شده است.

قرار گرفت .در جدول شماره  1متریرها و سطوح مربوطه

یک مدل بر هم کنش تقاطعی 2برای ارزیابی دادههسای

آورده شسسده اسسست .تعیسسین دامنسسه متریرهسسا بسسا آزمایشسسات

آزمایش مورد استفاده قرار گرفست جهست جلسوگیری از

مقدماتی و بررسی متون انجام گرفست .تعسداد نمونسههای

خطای سیستمیک 3آزمایشات به صورت تصادفی انجسام

آزمایش از طریق فرمول تعیین گردید.

شد( .)29ضرایب مدل برهم کسنش تقساطعی تفسسیرکننده
میزان حذف جیوه (خاس ) به عنوان عملکرد فاکتورهسای

جدول شماره  :1چهار متریر انتخابی در سه سطح

مسسستقل میباشسسد .ضسسرایب بسسا اسسستفاده از آزمسسون آنسسالیز

سطوح

متریرهای مستقل

زیاد

متوسط

کم

F1

pH

11

7/9

4

F2

غلظت جیوه (میلی گرم در لیتر)

10

9/09

0/1

F3

زمان تماس (دقیقه)

120

69

10

F4

جرم جاذب (گرم)

0/1

0/099

0/01

جدول شماره  :2نتایج ماتریک

واریان

) (ANOVAآنالیز گردید کسه مقسدار p <0/09

به عنوان سطح معنیداری تعیین شد .قابلیت مدل نهایی بسه
وسیله آنالیز  Numericalو  Raphicaبا استفاده از نرمافزار
 Minitab16مورد بررسی قرار گرفت.

طراحی آزمایش های انجام شده مطابق طرح باک -بنکن برای حذف جیوه توسط نانولوله های کربنی تک جداره

1

10

4

9/09

0/099

39

3/21

2

69

11

0/1

0/099

00

0/149

3

10

7/9

10

0/099

27

4/50

4

10

11

9/09

0/099

79

6/05

9

69

11

9/09

0/01

72

36/4

6

69

4

0/1

0/099

35

0/07

7

120

7/9

9/09

0/01

99

27/0

0

69

11

9/09

0/1

05

4/9

5

120

4

9/09

0/099

79

6/05

10

120

7/9

0/1

0/099

67

0/12

11

10

7/9

9/09

0/01

29

12/7

12

120

7/9

9/09

0/1

65

3/45

13

69

7/9

9/09

0/099

91

4/65

14

69

4

9/09

0/01

23

11/7

19

69

4

9/09

0/1

90

2/93

16

69

7/9

10

0/01

22

22

17

69

7/9

0/1

0/01

60

0/60

10

69

7/9

10

0/1

42

4/20

15

69

11

10

0/099

69

11/01

20

10

7/9

9/09

0/1

49

2/20

21

69

7/9

0/1

0/1

01

0/001

22

10

7/9

0/1

0/099

49

0/001

23

120

7/9

10

0/099

97

10/36

24

69

4

10

0/099

32

9/01

29

69

7/9

9/09

0/099

91

4/65

26

120

11

9/09

0/099

59

0/72

27

69

7/9

9/09

0/099

90

4/60

1. Estimated Regression Coefficients

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

2. Full Quadratic Model
3. Systematic Bias
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شماره آزمایش

زمان (دقیقه)

pH

غلظت جیوه (میلی گرم در لیتر)

جرم جاذب(گرم)

درصد حذف

( Qeمیلی گرم بر گرم)

 C-H2دیده میشوند .گسروه کششسی هیدروکسسیل O-H

یافته ها

در ناحیه  3439هستند که خیوند  N-Hرا همخوشانی کرده

خصوصیات نانولوله ها
نانو لولههای کربنی استفاده شده در این تحقیسق بسه
رنگ سیاه ،با درصد خلوص بانتر از  50درصد میباشد
که براساس مشخصات اعالم شده توسط شرکت سازنده
قطر خارجی نانولولسهها  1-2نسانومتر و طسول آن 0/9 -2
میکرومتر میباشد .برای اثبات نانولوله بودن جاذب ،قبل

است و دلیل بر تأییسد حوسور عامسل کربونیسل در سسطح
 CNTمیباشد .خهن شسدن خیسک از ناحیسه  2900بسه بعسد
نشاندهنده حوور گسروههسای عامسل مسیباشسد .در نساتو
لوله های تک جداره اولیه تنها خیک دیده شده مربو به
خیوند  N-Hمیباشد و دیگر خیکها دیده نمیشود.

و بعسد از آمسسادهسسازی تصسسویر میکروسسکوک الکترونسسی
) (SEMبا  EM-3200مونتاژ کارخانه KYKYچسین گرفتسه
شد .تصاویر مربوطه در تصاویر شسماره  1و  2آورده شسده
است .تصاویر مربو به  SEMبا بزر نمسایی  40000و
مقدار ولتاژ  26000ولت که حداکثر این ولتساژ  30کیلسو
ولسست اسسست ،گرفتسسه شسسد .در میکروسسسکوک الکترونسسی،
الکترون به سطح نمونه تأبیده مسیشسود ،سس

مسنعک

میگردد و توسط دتکتورها جمعآوری و تبدیل به فوتون
میگردد تا تصویر مرئی ایجاد شود .این نوع میکروسسکوک

تصویر شماره  :1تصویر  SEMاز نانولوله کربنی تک جداره اولیه

فقط از ساختار سطحی نمونه تصویر میدهسد .بسر اسساس
تعری

نانو(ساختار اتمسی کوچسکتسر از  100نسانومتر)،

تصاویر مربو نانو بودن مواد را تأیید مینماید.
همچنین به منظور اثبات و تعیین گروه هسای عساملی
جاذب ،قبل و بعد از آمادهسازی طی

اسس کتروفتومتری

مادون قرمز ) (FTIRبسا دسستگاه FT-IR Spectrometer

مارک  Perkin Elemerگرفته شسد .تصساویر مربوطسه در
نمودارهای شماره 1و 2آورده شده است .در این نمودارهسا،
افقی عدد مسوج ( )cm-1اسست .همسانطسور کسه مشساهده
میشود ناحیه اول نمودار خیوندهای فلز با ترکیبسات آلسی
میباشند کسه از دیسدگاه معسدنی اهمیست داشستهانسد و در
بحث قرار نمیگیرند .خیوند  C-Oدر ناحیه  1170مربو
به اتصال سیستئین و تشکیل عامل آمیسدی نسوع دوم مسی
باشد .در ناحیه  1637خیوند  C=Oکربونیل عامل آمیسدی
راهر شده است .در ناحیه  2000خیونسدهای  S-Hهسستند
که بهدلیل این که خیوندهای ضعیفی میباشند ،نشان داده
نمسسیشسسوند .در ناحیسسه  3000تسسا  3200کشسسش نامتقسسارن
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نمودار شماره  :1تصویر  FTIRاز نانولوله کربنی تک جداره اولیه
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محور عمودی میزان عبور نور (برحسب درصد) و محور

تصویر شماره  :2تصویر  SEMاز نانولوله کربنی تک جداره اصالح شده

پژوهشی

محمدعلی ززولی و همکاران

معکوس به کار گرفته شد و واژه هسای غیسر معنسیدار بسه
لحاظ آماری ( )p >0/09از مدل مکعبی حذف گردید و
مدل نهایی مطابق معادله  1از جدول شسماره  4بسه دسست
آمد .اختالف مقادیر زمانی معنیدار است کسه  9درصسد
سطوح معنیدار باشد.1
معادله شماره  :1رانسدمان حسذف جیسوه بسا نانولولسه
کربنی تک جداره توسط متریرهای معنیدار

نمودار شماره  :2تصویر FTIRاز نانولوله کربنی تک جداره اصالح شده

Y= a0+ a1×( pH) + a2×(T2) +a3× (C3) + a4×(M4) + a5× (pH)2
Y= 50.6667 + 18.50 × (pH) + 13.8333 × (T) - 10.5833× (C) +
9.9167 × (M) + 10.7083 × (pH)2

راندمان حذف جیوه با نانولوله کربنی تک جداره

تأیید مدل خاس سطحی

آزمایشات تحت شرایط تعیسین شسده توسسط مسدل
بنکن بسه روش اسستاندارد انجسام و غلظست جیسوه

ترسیم توزیعی دادههای آزمایش در مقابسل مقسادیر

باک

تعیین شد .نتایج آزمایشسات در جسدول شسماره  2آورده

خیشبینی شده توسسط مسدل در تصسویر شسماره  3آورده

شده است.

شده است که نشان دهنده قابل قبول بودن مدل میباشد.

خاس سیستم آزمایشی بر اساس معادلسه شسماره ()1
انجام گرفت .مدل مکعبی برای توصی

تحلیل نمودار باقی ماندهها برای مناسبت مدل:

خاس آزمایش

در تحلیل آزمایش و استفاده از مدلهای خطی تمام

مطابق معادله ( )1تنظیم گردید.
بر اساس آزمون آنالیز واریان

کارها با داشتن فرضهای زیر انجام میشود:

دادههای آزمسایش

 -1باقیماندهها دارای توزیع نرمال با میانگین صفرباشند.

که در جدول شماره  3به آن اشاره شده است ،مسدل بسه

 -2باقی ماندهها دارای واریان

لحاظ آماری برای نانولوله کربنی با شرایط خطی رابطه

 -3باقی ماندهها مستقل باشند.

معنسسیداری دارد.آنسسالیز رگرسسسیون چنسسد وجهسسی جهسست

در صورت درستی این سه فسرض اسست کسه مسدل

تخمین ضرایب رگرسسیون بسر روی دادههسای آزمسایش

انتخاب شده معتبر میباشد و در غیر این صورت باید:

انجام شد.

 -1تصویر شماره  :3نمودارهای سمت چخ ،بان و

ضرایب محاسبه شده برای مدل با  p-valuesمربوطه

خایین ،جهت بررسی نرمال بودن باقیماندهها میباشند.

در جدول شماره  4آورده شده است .یک روش حسذف
داده های مورد آزمایش در سطوح مختل

برای نانولوله کربنی تک جداره

منبع

( DFدرجه آزادی)

( Seq SSمجموعه مربعات ترتیبی)

( Adj SSمجموعه مربعات تعدیل یافته)

Adj MS

T

P

رگرسیون

14

10052/5

10052/5

720/52

5/00

>0/001

خطی

4

0527/9

0527/9

2231/00

20/11

>0/001

مجذور (مربع)

4

555/1

555/1

245/70

3/19

0/099

برهم کنش

6

166/3

166/3

27/71

0/39

0/057

خطای باقیمانده

12

592/0

592/0

75/40

-

-

عدم برازش

10

592/1

592/1

59/21

209/63

0/003

خطای خالص

2

0/7

0/7

0/33

-

-

کل

26

11049/6

1. Note: Shade d values are statistically signiﬁcant at 5% level o f signiﬁcance
2. Contact Time
3. Mercury Consenttration
4. SWCNT emont
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جدول شماره  :3نتایج آنالیز واریان

ثابت

باشند.

جدول شماره  :4ضرایب رگرسیون مدل خاس سطحی بسرای درصسد

 -3تصویر شماره  :3نمودار سمت راسست و خسایین،

حذف جیوه توسط نانولوله کربنی تک جداره
واژه

ضریب

ضریب تخمین

خطای استاندارد

T

سطح معنی داری

ضریب ثابت

A0

90/6667

9/144

5/045

>0/001

pH

A1

10/900

2/972

7/152

>0/001

T

A2

13/0333

2/972

9/370

>0/001

C

A3

-10/9033

2/972

-4/114

0/001

M

A4

5/5167

2/972

3/099

0/002

×pHpH

A5

10/7003

3/090

2/779

0/017

R-Sq(adj)= % 01/31

R-S=% 51/37

خراکنش باقیماندهها نسبت به ترتیسب زمسان جمسعآوری
دادهها ،برای بررسی استقالل بین باقیمانسدهها اسست .در
صورت عدم مشاهده هسر گونسه رونسدی ماننسد سینوسسی
بودن در این نمودار ،فرض مسستقل بسودن بساقیمانسدههسا
خذیرفته میشود .در نمودار بان روند خاصی که بتوان بسا

S=0/51043

آن فسسرض اسسستقالل بسساقیمانسسدهها را رد کسسرد مشسساهده
در نمسسودار بسسان  P-Pخسسط وسسسط نسسیمسسساز ربسسع اول

نمیشود .بنابراین با توجه بسه تحلیسل نمودارهسای فسو و

مقسسادیر مسسورد انتظسسار توزیسسع نرمسسال اسسست و نقسسا قرمسسز

مورد قبول واقع شدن فرضهای موردنظر ،مدل انتخساب

باقیماندهها در صورتی که به خسط نزدیسک باشسند بیسان

شده برای تحلیل دادهها مناسب می باشد.

کننده نرمال بودن باقیماندهها میباشسند .در نمسودار بسان

با توجه به تصاویر شماره  6 ،9 ،4در حسذف جیسوه

انحرافی در نرمسال بسودن بساقیمانسدهها دیسده نمسیشسود.

توسط نانولولسه کربنسی و بسا توجسه بسه معادلسه شسماره 1

نمودار خایین که هیسستوگرام بساقیمانسدهها مسیباشسد نیسز

مشخص گردید که افزایش زمسان تمساس pH ،و میسزان

همین را بیان میکند.

جاذب ،اثر مثبت بر روی حذف داشته و راندمان حذف

 -2تصویر شسماره  :3نمسودار سسمت راسست و بسان،

افزایش می یابد .تصویر شماره  4نشسان دهنسده افسزایش

خراکنش باقیماندهها نسبت به مقسادیر بسرازش داده شسده

راندمان حذف جیوه در مقابسل افسزایش زمسان تمساس و

بساقیمانسدهها

میزان جرم جاذب ،میباشد .بر اسساس تصسویر شسماره 9

میباشد .در صسورتی کسه در ایسن نمسودار رونسد خاصسی

خیدا است با افزایش  pHو میزان جساذب درصسد حسذف

هسسم خذیرفتسسه

جیوه بیشتر میگردد .همچنین تصسویر شسماره  6نشسان

میشود .در نمودار بان روند خاصی که بیان کننده زیساد

میدهد با افزایش زمسان تمساس و  ،pHرانسدمان حسذف

جهت بررسی فرض ثابست بسودن واریسان
دیسسده نشسسود ،فسسرض ثابسست بسسودن واریسسان
شدن و یا کم شدن واریان
فرض ثابت بودن واریان

باشد دیسده نمیشسود ،خس

افزایش مییابد.

نیز خذیرفته میشود.
Residual Plots for SCNT
Normal Probability Plot
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تصویر شماره  :4ترسیم توزیعی داده های آزمایش در مقابل مقسادیر
خیش بینی شده (اثر متقابل زمسان تمساس و جسرم جساذب بسر درصسد
حذف جیوه توسط نانولوله های کربنی تک جداره عامل دار شده)

تصویر شماره  :6ترسیم توزیعی داده های آزمایش در مقابل مقسادیر
خیش بینی شده (اثر متقابل زمان تماس و  pHبر درصد حذف جیسوه
توسط نانولوله های کربنی تک جداره عامل دار شده)

بحث
در این مطالعه تأثیر متریرهسای غلظست اولیسه جیسوه،
 ،pHزمسسان واکسسنش و جسسرم جسساذب در رانسسدمان حسسذف
جیوه توسط نسانو لولسههای کربنسی تسک جسداره بررسسی
گردید .نتایج آزمایشسات نشسان داد کسه رانسدمان حسذف
جیوه توسط نانولوله کربنی با افزایش  pHو زمان تمساس
Contour Plot of SCNT vs M; PH
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تصویر شماره  :5ترسیم توزیعی داده های آزمایش در مقابل مقسادیر

میلیگرم در لیتر جیوه ،زمان تماس  120دقیقسه و مقسدار

خیش بینی شده (اثر متقابل جرم جاذب و  pHبر درصد حذف جیوه

جاذب  0/099گرم معادل  59درصد و بیشترین ررفیت

توسط نانولوله های کربنی تک جداره عامل دار شده)

جذب نانولوله کربنی تک جداره برابسر  36/4میلسیگسرم

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و چهارم  ،شماره  ، 111فروردین 1131

11

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-09

افزایش مییابد .هر چه  pHبه سمت قلیایی خیش میرود،

بسسر گسسرم بسسوده اسسست .از آنجسسایی کسسه در ایسسن مطالعسسه

رسیدن میزان جذب و افزایش راندمان جذب نزم است

آزمایشات انجام شده بر اساس آزمایشات طراحسی شسده

با مطالعه حاضر مطابقت دارد.

توسط نرم افزار بوده و همه آزمایشات در تمسام متریرهسا

ززولی در حذف بی

فنل  Aتوسط کسربن فعسال و

انجام نشده است ،در زمان ماند  120دقیقه با  pH= 4نیسز

خوسته تخم مرغ نشسان داد کسه بسا افسزایش زمسان تمساس،

راندمان نسبتاً بانیی ( 79درصد) توسط جساذب داشستیم،

راندمان حذف افسزایش مسییابسد و در زمسان  120دقیقسه

یعنی در  pHخایین نیز راندمان حذف بان است.

بیشترین حذف حاصل گشت( .)20نتایج مطالعه حاضسر

 Luو همکاران در بررسی حذف فلسز روی و نیکسل

با تحقیق ززولسی و همکساران مطابقست دارد .بسا افسزایش

توسسسط نانولولسسه کربنسسی تسسک جسسداره اصسسالح شسسده بسسا

مقدار نانولوله کربنی در محلول ،رانسدمان حسذف جیسوه

هی وکلرید سدیم نشان دادند که با افزایش  pHاز  1تا ،0

افزایش یافته است .با افسزایش مقسدار نانولولسه کربنسی از

میزان جذب روی افزایش یافت و در محدوده  pHبرابسر

 0/01به  0/1گرم در زمان تمساس  69دقیقسه pH=7/9 ،و

 0تا  11تقریباً ثابت ماند( .)26،29نتسایج مطالعسه حاضسر بسا

غلظت  9/09میلیگرم در لیتر جیوه راندمان حسذف از 29

تحقیق چانگ مطابقت دارد.

به  49درصد افزایش یافت ،که این امر میتواند به دلیسل

در مطالعه  Vukovicو همکاران گزارش شده است

وجود مکانهای جذب بیشتر باشد .ززولی و همکساران

که بهترین میزان جذب برای نانولولههای کربنی اصسالح

در بررسی حذف کادمیوم با نانولوله کربنی تک جسداره

شده با اتیلن دی آمسین برابسر  5و حسداکثر میسزان جسذب

با عامل ال -سیسستئین نشسان دادنسد کسه بسا افسزایش جسرم

برای نانولولههای کربنی چند جداره اکسید شسده در pH

جاذب تا یک مقدار مشخص جذب افسزایش مسییابسد و

برابر  6تسا 10بسوده اسست( .)27نتسایج ایسن تحقیسق کسه بسا

بعد از آن جذب بیشتری اتفسا نمسیافتسد و جسذب بسه

افزایش  pHراندمان جذب نیز افزایش خیدا کرده اسست،

حالت تعادل میرسد(.)22

مطالعه حاضر را تأیید میکند.

در مطالعه  Kosaو همکساران نیسز مشسخص گردیسد

جذب جیوه بسه ازای واحسد جسرم نانولولسه کربنسی تسک

حذف کادمیوم از صفر به  35درصد ،راندمان حذف فلز

جسداره از  12/7بسسه  27/0میلسسیگسرم بسسر گسسرم و رانسسدمان

روی از  6/90بسسه  ،57/60رانسسدمان حسسذف فلسسز سسسرب از

حذف از  29درصد به  99درصد افسزایش مسییابسد و در

 15/23بسسه  57/34و رانسسدمان حسسذف م س

از  55/03بسسه

شرایطی که مقدار نانولوله کربنی افزایش مییابد ،جذب

 55/54درصد افزایش یافت( .)25در مطالعه حاضر نیسز بسا

جیوه به ازای واحد جرم نانولوله کربنسی تسک جسداره از

افزایش مقدار نانولولسه کربنسی رانسدمان حسذف افسزایش

 2/20به  3/45میلیگرم بر گرم و رانسدمان حسذف از 49

یافت که با نتایج تحقیقات همکاران مطابقت دارد.

درصد به  65درصد افزایش می یابد .نتایج مطالعسه  Luو

نتایج تأثیر غلظت اولیسه جیسوه بسر میسزان جسذب آن

همکاران نشسان داد کسه بسرای تمسام آزمسایشهسا ،میسزان

توسط نانولوله کربنی تک جداره نشان داد کسه افسزایش

جذب یون نیکل همراه با افزایش زمان تماس به سسرعت

غلظت اولیه جیوه با فرض ثابت بودن سایر متریرها ،تأثیر

بسسه آرامسسی بسسه حالسست تعسسادل

معکوس بر راندمان حذف داشته است .با افزایش غلظت

مسسیرسسسد .جسسذب نیکسسل بسسرای غلظسستهسسای  10و 60

اولیه جیوه در محلول ،میزان جیوه جسذب شسده بسه ازای

میلیگرم بر دسیمتر مکعب به ترتیب در زمان تماس 10

جرم نانولوله کربنی افسزایش و رانسدمان حسذف کساهش

و  120دقیقه بسه تعسادل رسسید( .)26نتسایج مطالعسه کسه بسا

یافسست .بسسا افسسزایش غلظسست اولیسسه جیسسوه از  0/1بسسه 10

افزایش غلظت جاذب زمسان بسیشتسری بسرای بسه تعسادل

میلیگرم در لیتر در در زمان تمساس  10دقیقسهpH=7/9 ،

افسسزایش مسسییابسسد و س س
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با افزایش زمان تمساس از  10دقیقسه بسه  120دقیقسه،

که با افزایش جرم جاذب از  0/09تا  0/29گرم ،راندمان

پژوهشی

محمدعلی ززولی و همکاران

و مقدار جاذب  0/099گرم راندمان حسذف از  49بسه 27

مییابد .نانولوله کربنی تک جداره اصالح شده بسهعلست

درصد کاهش و در زمان تمساس  120دقیقسه pH=7/9 ،و

داشتن سطح تماس بان و نفوذ خذیری بان ،یسک جساذب

مقدار جاذب  0/099گسرم رانسدمان حسذف از  67بسه 97

خوب برای حذف جیسوه میباشسد کسه بسا افسزایش زمسان

درصد کاهش یافت.

تمسساس pH ،و میسسزان جسساذب رانسسدمان ح سذف افسسزایش

 Huو همکاران در بررسی حذف کرم با اسستفاده از
نانولوله کربنی از محلولهای آبی نشان داند کسه درصسد
حذف کرم با افزایش غلظت اولیه آن در محلول کاهش

مییابد.

سپاسگزاری
هزینه این تحقیق از گرنست تحقیقساتی اعطسای بنیساد

مییابد(.)30
نتایج تحقیق با مطالعه حاضر مطابقت دارد .همچنین

ملی نخبگان به دکتر محمدعلی ززولی تأمین شده است.

فنل  Aتوسط کربن فعال

بدینوسیله از بنیاد ملی نخبگان به خساطر اعطسای گرنست

و خوسته تخم مرغ نشان دادنسد کسه مسدل خاسس سسطحی

تحقیقسسساتی و کارکنسسسان بخسسسش نسسسانوتکنولوژی مرکسسسز

برای تحقیق مناسب بوده است( .)29در مطالعه حاضر نیسز

تحقیقسسات آزمایشسسگاهی غسسذا و دارو وزارت بهداشسست

مشسسخص گردیسسد کسسه مسسدل خاس س سسسطحی بسسرای ایسسن

بهخاطر اصالح نسانو لولسهها صسمیمانه تشسکر و قسدردانی

آزمایش مناسب میباشسد و بسا تحقیسق ززولسی و ویسسی

میگردد .نزم به ذکر است این مقاله بخشی از خایاننامه

مطابقت دارد .افزایش زمان تماس pH ،و میسزان جساذب

دوره کارشناسی ارشد مهندسسی بهداشست محسیط خسانم

اثر مثبت بر روی حذف داشته و راندمان حذف افسزایش

هاجر طبرینیا میباشد.
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