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Abstract
Background and purpose: 2, 4 dinitrophenol is the most important nitrophenol compound that
is widely used in paints, adhesives, wood preservatives, solvents, pesticides, and explosive materials.
Because of the high toxicity and non-biodegradability of 2, 4 DNP, must be prevented from entering the
water body. The aim of this study was to evaluate the performance of ordered mesoporous carbon CMK-3
in adsorption of 2, 4 dinitrophenol from aqueous solutions and the effect of various parameters on the
performance of this process.
Materials and methods: In this experimental study, mesoporous carbon, CMK-3 was prepared
using hexagonal SBA-15 mesoporous silica in a batch reactor. The synthesized materials were
characterized by XRD, BET and TEM. After Synthesis of CMK-3, the effect of different parameters were
investigated on adsorption process including pH (3-11), contact time (20 -180 min) initial concentration
of 2, 4 dinitrophenol (10-500mg/L), and adsorbent dose (0.2-1.2 gr/L).
Results: Removal efficiency increased when pH and initial concentration of 2, 4-dinitrophenol
decreased and contact time and adsorbant doze increased. The optimum pH was 5 and the equilibrium
time was 100 minutes. The optimal dose of CMK-3 was 0.4 g/L and the adsorption capacity of 2, 4
dinitrophenol by CMK-3 was 194 mg/g.
Conclusion: In general, mesoporous carbon CMK-3 showed high capacity in removal of 2,4
dinitrophenol from aqueous solutions. Therefore, it can be used in the treatment of wastewater containing
2,4 dinitrophenol.
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چكیده
سابقه و هدف2 :و 4دی نیتروفنل به طور گسترده برای تولید رنگ ،چسب و مواد نگهدارنده چوب ،حالل هالا ،مالواد
قابل انفجارو آفتکشها استفاده می شود .به دلیل سمیت زیاد و عدم تجزیه پذیری زیستی آن بایالد نسال ت باله حالذ

آن و

این تحقیق استفاده از نانوحفره کربنی  CMK-3به عنالوان االا ب در حالذ

2و 4

عدم ورود به منابع آبی اقدام کرد .هد
دی نیتروفنل از محلو های آبی است.

مواد و روشها :این پژوهش یک مطالعه تجربی است .ابتدا نانوحفره سیلیسی  SBA-15سنتز شالد واهالت سالنتز نالانو
حفره کربنی  CMK-3مورد استفاده قرار گرفت و از آن برای مطالعات اذب 2و  4دی نیتروفنل از محلو های آبی در یک
رآکتور ناپیوسته استفاده گردید .برای تعیین مشخصات ساختاری ترکی ات سالنتز شالده از رو
اسالتفاده شالد .تالالاپیر پارامترهالای  ، )11-3( pHزمالالان تمالا

هالای  XRD ،BETو TEM

( 182-22دقیقالاله) ،ظل الت اولیالاله2و 4دی نیتروفنالل ( 12تالالا 022

میلیگرم در لیتر) و دوز اا ب ( 2/2تا 1/2گرم در لیتر) مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد با کاهش  pHو ظل ت اولیه 2و 4دی نیتروفنل و افزایش زمالان تمالا
حذ

و دوز االا ب ،کالارایی

افزایش پیدا میکند pH .بهینه در فرایند اذب 0 ،تعیین گردید و زمان تعاد در این مطالعه  122دقیقه محاس ه شالد.

دوز بهینه اا ب  2/4گرم در لیتر محاس ه گردید و در شرایط بهینه ظرفیت اذب 2و 4دی نیتروفنل توسالط 194 ،CMK-3
میلیگرم بر گرم محاس ه شد.
استنتاج :به طور کلی نانو حفره کربنی  CMK-3از ظرفیت اذب باالیی در حالذ

2و 4دی نیتروفنالل از محلالو هالای

آبی برخوردار است .در صورت تولید این ماده در سطح تجاری ،تولید میتوان از آن در تصفیه کامل پسابهای آلالوده باله
نیتروفنل استفاده کرد.
واژه های کلیدی :نانوحفره کربنی 2 ،CMK-3و 4دی نیتروفنل ،اذب ،محلو های آبی
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جذب 2و 4دی نیتروفنل از محلول های آبی با استفاده
از نانوحفره کربنی CMK-3

پژوهشی

هادی رحیم زاده برزکی و همکاران

شده است و مقدارآن در آبهای ط یعی بایالد کال تالر از

دارا بودن حفراتی در مقیا

نانو و مساحت درونی زیاد،

 12ng/Lباشد( .)2دی نیتروفنل (مخلوط تجالاری ایزومالر

قابلیت بسیار باالیی در اذب و بر هال کالنش بالا اتال هالا،

2و2 - 3و 6و بهطور عمده ایزومر 2و )4مه ترین ترکیالب

مولکو ها و یونها دارند .این مواد دارای ضالریب تخلخلالی

نیتروفنل است که به طور گسترده برای تولید رنگهالای

بالالاالتر از  2/4و انالالدازه منافالالذ  122-1نالالانومتر مالالیباشالالند.

نیتروز و مشتقات آن ،اسید پیکریک ،اسالید پیکرامیالک،

تعدادی از نانواا بهایی کاله تالاکنون توسالط محققالان

دی آمینوفنل دی هیدروکلراید ،چسب و مواد نگهدارنالده

مورد استفاده قالرار گرفتالهانالد ع ارتنالد از نانوکامپوزیالت

چوب ،حل هالا ،پلسالتی سالایزرها ،مالواد قابالل انفجالار،

 ،LB2O3/TiO2نانو ،TiO2نانو لولههای کربنی ،نانو رات

آفتکشهایی ن یر پاراتیون و نیتروفن استفاده مالیشالود(.)3

مغناطیسی( .)16،10در این تحقیق نانوحفره کربنی CMK-3

بالالا واالالود عالالدم اامالالاع در مالالورد سالالرطان زا بالالودن ایالالن

با استفاده از نانوحفره سیلیسی  SBA-15ساخته شد و باله

طوالنی مالدت بالا نیتروفنالل در انسالان و

عنوان اا ب برای حذ 2و 4دینیترو فنل از محلو های

ترکی ات ،تما

حیوان از طریق استنشاق یا اذب پوستی از راه تالاپیر بالر

آبی مورد استفاده قرار گرفت.

مغز استخوان ،سیست اعصالاب مرکالزی و سیسالت قل الی-
عروقالالی باعالالج ایجالالاد کاتاراکالالت ،تالالورم ظالالدد لنفالالاوی،
اگزما ،از بین رفالتن نالاخن هالا ،افالزایش نالرب متابولیسال ،
افزایش دمالای بالدن ،سالردرد ،تعریالق شالدید ،تشالنگی و
و یا کاهش ظل الت

خستگی میشود( .)4به من ور حذ

این ماده در فاضلب صالنایع ،رو هالای مختلفالی بالرای
تصفیه معرفی شالده اسالت .ایالن رو هالا شالامل :االذب،
اکسیداسیون شیمیایی ،ترسیب ،تغلیظ ،ت خیر و سوزاندن
میباشد( .)0-7ه چنین مطالعات زیادی اهت استفاده از
رو های بیوتکنولوژی در زمینه حذ

مواد و روش ها
در ایالالن مطالعالاله تجربالالی آزمایشالالگاهی کالاله بالالهطالالور
ناپیوسته در ارلنهایی به حج  122میلیلیتر انجالام شالد،
از نانوحفره کربنی  CMK-3به عنوان اا ب استفاده شد
که مراحل سنتز اا ب و طراحی آزمایشها به شرح زیر
انجام شد.

مواد و تجهیزات

این ترکی ات بالا

برای سالنتز  CMK-3از تتالرا اتیالل اورتالو سالیلیکات

اسالالتفاده از ارگانیس ال هالالای مختلالالف ماننالالد بالالاکتریهالالا و

( )TEOSبهعنوان من ع سیلیس و پلورونیالک )p123( 123

اذب به دلیل کاربرد

به عنوان سورفاکتانت سالاخت شالرکت سالیگما آلالدری

قارچها انجام شده است( .)8رو

راحت و هزینههای ک تر مرسومتر اسالت .مطالعالات زیالادی

استفاده شد .ساکارز ،اسید سولفوریک و متانو و اتانو

پیالدا کالردن االا ب

از شرکت مرک تهیه شد .برای انجام آزمایشات االذب

روی اا بهای مختلف بالا هالد

موپر برای حذ ترکی ات فنلی از محلو های آبی صالورت

از 2و 4دی نیتروفنل با خلالوص بالاالی  98درصالد ،اسالید

گرفته است .مه ترین ترکی اتی کاله مالورد اسالتفاده قالرار

کلریدریک و سود ساخت شرکت مالرک اسالتفاده شالد.

گرفتهاند شامل :کالربن فعالا ( ،)12،9سالیلیکا ( ،)11مونالت

برای همه محلو سازیها از آب یونزدایی شده استفاده

موریلونیت( )12و خاک ر

هستند (.)14،13

شد .همه ظرو

شیشالهای ق الل از بالهکالارگیری ابتالدا بالا

در سا های اخیر ترکی ات اامد با ابعالاد نالانومتر باله

اسیدنیتریک شستشو شده و سپس با آب مقطر آبکشی

دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی خالاص خالود باله عنالوان

شدند .همه استانداردها از رقیقسازی مرحلهای استاندارد

اا ب مورد تواه قرارگرفتهاند .آنچه با عج ظهور نانو

اولیه  1222میلیگالرم در لیتالر 2و 4دی نیتروفنالل در آب

فناوری شده ،نس ت سطح به حج باالی نانو مواد است.

مقطر تهیه شدند .برای تهیه اسید رقیالق در تن الی  ،pHاز
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آمریکا به عنوان یکی از آالیندههای دارای تقدم معرفالی

مواد نانو حفره به عنوان زیر مجموعهای از نانو مالواد ،بالا

اسید هیدروکلریک  37درصد و برای تهیه محلو رقیالق

سنتز نانوحفره کربنی CMK-3مطابق رو

اصاللح

برای توزین مواد از ترازوی دیجیتالی  Mettler Toledoمالد

سالالاکاروز بالاله محلالالو اسالالیدی کالاله در آن  2/14گالالرم

 JB1603-C/FACTبا دقالت یالک دههالزارم گالرم و بالرای

اسیدسولفوریک  98درصالد در  0گالرم آب حالل شالده،

انالالالدازهگیالالالری  pHمحلالالالو هالالالا ،از  pHمتالالالر دیجیتالالالالی

اضافه و ه زده شد تا تمامی ساکاروز در محلو اسیدی

 Metrohm827اسالالالتفاده شالالالد .از هالالال زن مغناطیسالالالی

حل شود .سپس  1گرم ترکیب نانوحفره سیلیسالی SBA-15

 LABINCOL-82مالالد  YZ1515X-Aو آون الکتریکالالی

را به محلو اضالافه نمالوده و مخلالوط حاصالل در دمالای

شالالالرکت ایالالالران خودسالالالاز و کالالالوره الکتریکالالالی مالالالد

 122دراالاله سالالانتیگالالراد بالاله مالالدت  6سالالاعت درون آون

 FINE TECHو کوره افقی  Noverthermاهت سنتز االا ب

خشک گردید .در ادامه فراینالد کربنالی کالردن اولیاله در

استفاده گردید .برای سنجش مقدار 2و 4دی نیتروفنل از

دمای  162دراه سانتیگراد درون آون به مدت  6ساعت

اسپکتروفوتومتر  Jennwey-RS232استفاده شد.

ادامه یافت .در مرحله بعالد  2/8گالرم سالاکاروز باله 2/29
گرم اسالید سالولفوریک و  0گالرم آب باله نموناله اامالد

سنتز نانوحفره سیلیسی  SBA-15و نانوحفره کربنی CMK-3

مرحله ق ل اضافه شد .مخلوط حاصل به مدت  6سالاعت

اصاللح شالده

در دمای  122دراه سانتیگراد و در ادامه نیز به مدت 6

 Zhaoو همکالالاران( )17در شالالرایط بسالالیار اسالالیدی و بالالا

ساعت در دمای  162دراه سانتیگالراد درون آون قالرار

استفاده از تترااتیلاورتوسیلیکات ( )TEOSبهعنوان من الع

گرفت .سپس پودر حاصل برای انجام فرایند پیرولیالز در

سیلیس انجام شالد .بطالور خلصاله  2گالرم از پلورونیالک

شرایط اتمسفر گاز آرگون بالا خلالوص ( 99/999اریالان

 P123در  62گالرم اسالیدکلریدریک  2مالوالر و 10گالالرم

 32تالالا  02میلالالیلیتالالر بالالر دقیقالاله) در دمالالای  922دراالاله

آب مقطالالر در یالالک رآکتالالور مناسالالب بالاله کمالالک هال زن

سالالانتیگراد قالالرار داده شالالد .در نهایالالت پالالودر سالالیاه رنالالگ

مکانیکی حل شد .سالپس  4/20گالرم  TEOSباله محلالو

حاصل درون محلو  1موالر سود ،دارای نس ت  1باله 1

اضافه و به مدت  24ساعت در دمای  42دراه سالانتیگالراد

آب و اتانو ریخته شالد و بالرای مالدت  3سالاعت در 92

ه زده شد .مخلالوط حاصالل را باله مالدت  48سالاعت در

دراه سانتیگراد ه زده شد تا سیلیس آن خالارش شالود

دمای  122دراه سانتیگراد به حالت سکون قالرار داده،

(دو بالالار تکالالرار شالالد) و در ادامالاله در دمالالای  122دراالاله

پس از رسیدن به دمای محیط ،مخلوط توسالط صالافی بالا

سانتیگراد به مدت  4ساعت خشک گردید .برای تعیین

شالد.

مشخصات ساختاری ترکی الات سالنتز شالده از رو هالای

ابتدا چندین مرحله بهطالور کامالل بالا آب مقطالر شستشالو

XRD ،BETو  TEMاسالالتفاده شالالد .ه ال

چنالالین pHpzc

داده شد ،سپس با اتانو  20درصالد شستشالو داده شالد و

( )pH of point of zero chargeباله رو

pH Drift

مجدد با آب مقطر آبکشی شد ،سپس در دمای محیط

محاسالال ه شالالد( .)19بالالرای ایالالن کالالار بالاله  12ارلالالن 122

خشالالک شالالد و در کالالوره الکتریکالالی بالالا افالالزایش دمالالای

میلیلیتری به هر کدام  02میلیلیتر از محلو  2/1مو بر

تدریجی طی  12ساعت به  002دراه سانتیگالراد رسالید

لیتر کلرور سدی اضافه شد pH .محلو ها به ترتیب از 3

و بالاله مالالدت  12سالالاعت دیگالالر در دمالالای  002دراالاله

تا  12بوسیله محلو های  2/1موالر اسالید کلریالدریک و

سانتیگراد باقی ماند تا قالب سالورفاکتانتی خالارش شالود.

هیدروکسید سدی تن ی شالد .باله تمالامی محلالو هالا باله

پودر اامد سفید رنگی بهدست آمد که همالان نالانوحفره

مقدار یکسان از اا ب نانو حفره کربنالی 22 ( CMK-3

 SBA-15است(.)17

میلیگرم) اضافه شالد و محلالو هالا باله مالدت  48سالاعت

سنتز نانوحفره  SBA-15ط الق رو

منافذ  2/42میکرون ساخت شرکت واتمالن صالا
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سود در تن ی  ،pHاز سالود  99/9درصالد ،اسالتفاده شالد.

شالالده  Junو همکالالاران انجالالام شالالد( .)18ابتالالدا  1/20گالالرم

پژوهشی

هادی رحیم زاده برزکی و همکاران

روی شالالیکر بالالا سالالرعت  122دور در دقیقالاله در دمالالای

مانند آنچه ق لً توضیح داده شد ،انجام شد pH .کاله در

آزمایشگاه قرار داده شالدند .سالپس محلالو هالا بالا صالافی

صالورت گرفتاله بالود باله عنالوان pH

واتمن شماره  42صا

آن بیشترین حذ

شد .به من ور تعیین  pHpzcنالانو حفالره کربنالی ،CMK-3

مشخص شدن  pHبهینه به من ور بالهدسالت آوردن زمالان

 pHاولیه محلو ها در برابر  pHنهایی آنها رس شد .باله

تمالالا

بهینالاله بالالا پابالالت نگالاله داشالالتن ،)0(pHدوز االالا ب

من ور انجام آزمایشهالا ،ابتالدا محلالو اسالتوک از 2و4

(2/4گرم در لیتر) و ظل ت اولیه آالینده (122میلی گالرم

دی نیتروفنل با ظل ت  1222میلیگرم بر لیتر تهیه شالد و

در لیتر) و زمالان تمالا هالای متفالاوت (،82 ،62 ،42، 22

تیالره در یخاالا نگهالداری شالد و بالرای تهیاله

 ،102 ،122 ،122و 182دقیقاله) ،مالدت زمالانی کاله از آن

محلو های اسالتاندارد از محلالو اسالتوک اسالتفاده شالد.

به بعد افزایشی در میزان اذب مشاهده نشالد ،باله عنالوان

اهالت رسال منحنالی اسالتاندارد بالرای 2و 4دی نیتروفنالالل

زمان تعاد در ن ر گرفته شد .در اداماله بالرای تعیالین اپالر

نمونههایی با ظل تهای (صفرتا  22میلیگرم در لیتالر) و

دوز اا ب بر فرایند اذب با پابت نگاله داشالتن ،)0( pH

( 02تا  022میلیگرم در لیتر) تهیه شالد .سالنجش ظل الت

زمان تما

( 122دقیقاله) و ظل الت اولیاله آالینالده (122

نیتروفنل در نمونههای استاندارد و مجهو بالا اسالتفاده از

میلیگرم در لیتالر) و در ن الر گالرفتن مقالادیر متفالاوت از

دستگاه اسپکتروفوتومتر  ،UV-VISدر طو مالوش 372

اا ب ( 2/8-2/4-2/2و  1/2گرم در لیتر) اپر دوز اا ب

نانومتر انجام شد(.)22

بررسالی شالالد .در نهایالت بالاله من الالور مشالخص کالالردن اپالالر

در ظر

در این مطالعاله تالاپیر پارامترهالای مختلالف از املاله

ظل ت اولیه آالینده در فرایند اذب با پابت نگه داشالتن

( 182-22دقیقه) ،ظل الت اولیاله

(122دقیقه) و دوز االا ب ( 2/4گالرم

 ،)11-3( pHزمان تما

 ،)0(pHزمان تما

2و 4دینیتروفنل ( 022-12میلیگرم در لیتر) و دوز االا ب

در لیتر) ،محلو هایی با ظل الت هالای متفالاوت از 2و 4دی

( 1/2-2/2گرم در لیتر) در فرایند االذب مالورد بررسالی

نیتروفنالالالل (422-322-202-222-102-122-02-22-12

قالالرار گرفالالت .آزمالالایشهالالای االالذب در ارلالالنهالالای 122

و  )022ساخته و آزمایشات اذب انجام شد.

میلیلیتری ،با  02میلالیلیتالر از محلالو 2و 4دینیتروفنالل
انجام شالد .در ایالن آزمالایشهالا  02میلالیلیتالراز محلالو
2و4دی نیترو فنل با ظل ت معین در هر ارلن ریخته شالد،
بعد از تن ی  ،pHدوز اا ب مورد ن ر را اضافه کرده و
روی شالالیکر بالالا سالالرعت  122دور در دقیقالاله در زمالالالان
مشخص قرار داده شد .پس از این مرحله محتویات ارلن
را از صالالافی واتمالالن شالالماره  42ع الالور داده و بالالا دسالالتگاه
اسپکتروفوتومتر در طو موش  372 nmاذب قرائت شد.

بررسی تاپیر پارامتر های موپر بر اذب
به من ور تعیین  pHبهینه ابتدا بالا پابالت نگاله داشالتن

یافته ها
مشخصات ساختاری مواد سنتز شده
نتایج حاصل از سنتز نانوحفره سیلیسالی  SBA-15و
نالالانوحفره کربنالالی  CMK-3توسالالط پالالرا

تصالالویر شالالماره  ،1آنالالالیز  BETدر تصالالویر شالالماره  2و
االالدو شالالماره  1و تصالالاویر  TEMدر تصالالویر شالالماره 3
نشان داده شده است.
جدول شماره  :1خصوصیات ساختاری نالانوحفره سیلیسالی SBA-15
و نانوحفره کربنی CMK-3

ظل ت اولیه آالینده (122میلیگرم در لیتر) ،دوز اا ب

نانو ساختار

اندازه حفره()nm

(102دقیقالاله)  pHدر

SBA-15

9/7

607/0

CMK-3

3/601

942/82

( 2/4گالالرم در لیتالالر) و زمالالان تمالالا

محدوده  3تا 11در ن ر گرفته شد و بقیه مراحل آزمایش

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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شدند و  pHآنهالا انالدازهگیالری

بهینه برای ادامه آزمایشالات در ن الر گرفتاله شالد .پالس از

بررسی تاپیر  pHبر کارایی فرایند
نمودار شماره  1تاپیر  pHرا بر کالارایی االذب 2و4
دی نیترو فنل توسط  CMK-3نشان میدهد .همالانطالور
پیدا میکند .بیشترین کارایی اذب مربوط باله  0 pHو
تصویر شماره  :1الگوی پرا

پرتو ایکس نالانوحفره سیلیسالی SBA-15

و نانوحفره کربنی CMK-3

98درصد بالوده و کال تالرین کالارایی االذب در 11 pHو
21درصد بوده است.

نمودار شماره  :1تاپیر  pHبر کارایی اذب 2و 4دی نیترو فنل توسط
( CMK-3ظل ت 2و 4دی نیترو فنل  122میلالی گالرم در لیتالر ،زمالان
تما

 182دقیقه و دوز اا ب  2/6گرم در لیتر)

بررسی تاپیر زمان تما بر کارایی فرایند
نمالودار شالالماره  2تالالاپیر زمالان تمالالا

را بالالر کالالارایی

اذب 2و 4دی نیترو فنل توسط  CMK-3نشان میدهد.
تصووویر شووماره  :2ایزوتالالرم االالذب– وااالالذب نیتالالروژن  SBA-15و
( CMK-3توزیع اندازه حفرات  SBA-15و CMK-3داخل شکل)

همانطور که از روی تصویر مشالخص اسالت بالا افالزایش
زمان تما

کارایی فرایند افزایش پیدا میکند و تا زمان

 102دقیقه این روند ادامه دارد و کارایی حالذ

در ایالن

زمان به 98درصد میرسد .پس از این زمان مشاهده شالد
که افزایش بیشتر زمان تاپیری بر بیشتر شالدن کالارایی
فرایند ندارد ،بنابراین زمان تمالا

 102دقیقاله باله عنالوان

زمان تعاد در ن ر گرفته شد.

نمودار شماره  :2تاپیر زمان تما

بر کارایی اذب 2و 4دی نیترو فنل

توسط ( CMK-3ظل ت 2و 4دی نیتروفنل 122میلی گرم در لیتر،
تصویر شماره  :3تصاویر  TEMنمونه  CMK-3سنتز شده
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که مشخص است با افزایش  pHکارایی حالذ

کالاهش

پژوهشی

هادی رحیم زاده برزکی و همکاران

بررسی تاپیر دوز اا ب بر کارایی فرایند

اسالالت .همالالانطالالور کالاله مشالالخص اسالالت تالالا ظل الالت 222

مختلف  CMK-3به عنوان اا ب در فرایند اذب مورد

اذب کاهش پیدا نکرده و حدود  96درصد بوده است.

بررسی قرار گرفت .در این مرحله محلو هایی با ظل الت

ولی در ظل تهای باالی  222میلیگرم در لیتالر کالارایی

پابالالت  122میلالالیگالالرم در لیتالالر 2و 4دی نیتروفنالالل بالالا pH

اا ب کاهش پیدا کالرده بالهطالوریکاله در ظل الت 022

واکنش مقالادیر مختلفالی از

میلیگرم در لیتر ،االا ب فقالط  28درصالدکارایی بالرای

 2/8 ،2/4 ،2/2( CMK-3و  1/2گرم در لیتر) اضافه شالد

حالالذ

2و 4دی نیتروفنالالل داشالالته اسالالت .ضالالمناً در ایالالن

و به مدت  122دقیقه بالر روی شالیکر قالرار داده شالد کاله

آزمایشات حداکثر ظرفیت اا ب  CMK-3برای حذ

نتایج آن در نمودار شماره  3قابل ملح اله اسالت .نتالایج

2و 4دی نیتروفنل تحت شرایط بهینه( ،0=pHدوز اا ب

نشالالان داد بالالا افالالزایش دوز االالا ب تالالا  2/4گالالرم بالالر لیتالالر

 2/4گرم در لیتر و زمان تما 122دقیقه) 194میلی گالرم

کارایی اذب افزایش مییابد ولی اضالافه کالردن مقالدار

بر گرم محاس ه شد.

پابت  0تهیه شد و به ظرو

اا ب بیشتر از این مقدار تالاپیری در افالزایش کالارایی
نالالدارد ،بنالالابراین در آزمایشالالات بعالالدی دوز  2/4گالالرم در
لیتر از اا ب مورد استفاده قرار گرفت.

100
90
80
70

نمودار شماره  :4تاپیر ظل ت اولیه 2و 4دی نیترو فنل بر فرآیند

60

اذب ( ،pH 5دوز اا ب  2/4گرم در لیتر و زمان تما 122دقیقه)

50
40

بحث

30
20
نمودار شماره  :3تاپیر دوز اا ب بالر کالارایی 10
حالذ

2و 4دی نیتالرو

فنل توسط ( CMK-3ظل ت 2و 4دی نیترو فنل122میلی گرم ،زمالان
تما

122دقیقه)pH= 0 ،

تصویر شماره  1الگوی پرا

 SBA-15و  CMK-3نشان میدهد .در الگوی مربوط به
 SBA-15سه پیک اصلی در ایالن شالکل قابالل تشالخیص
است که مربوط به پرا

بررسی تاپیر ظل ت اولیه2و 4دی نیتروفنل بر کارایی فرایند
در مرحلالاله آخالالر بالالا تواالاله بالاله آزمایشالالات ق الالل و بالالا

پرتو ایکالس را بالرای

پرتو ایکس از صفحات بلوری

 112 ،122و  222در ساختار  SBA-15است .شدیدترین
پیک در  2  =2/93مشاهده گردید که مربوط به پرا

مشخص شدن  pHبهینه که مقدار آن  0بهدسالت آمالد و

پرتو ایکس از صفحه بلوری  122است و بیانگر سالاختار

زمان تعاد که  122دقیقه محاس ه شالد ،دوز االا ب کاله

نانوحفره است .ه چنین حضور دو پیک دیگر با شالدت

 2/4گرم در لیتر محاس ه شد ،تعداد  12محلالو 2و 4دی

ک ال در  2  =1/00و  2  =1/77بالاله ترتیالالب مربالالوط بالاله

نیتروفنل با ظل ت های متفاوت از  12تالا  022میلالیگالرم

پالالرا

پرتالالو ایکالالس از صالالفحههای بلالالوری  112و 222

در لیتر تهیه شالد و روی شالیکر قالرار داده شالد و پالس از

اسالالت .مشالالالاهده سالاله پیالالالک مالالذکور بیالالالانگر سالالالاختار

سپری شدن زمان فوق نتایج با دسالتگاه اسالپکتروفوتومتر

نانوحفرهای دو بعدی شالش واهالی ( )p6mmاسالت()21،18

قرائت شد که نتایج آن در نمودار شماره  4قابل ملح ه

کالاله در آن واحالالدهای سالاللولی شالالش واهالالی در سالالاختار
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پس از تعیین  pHبهینه و زمان تعاد  ،تاپیر دوزهای

میلیگرم بر لیتالر 2و 4دی نیتروفنالل در محلالو  ،کالارایی

بلوری با ن
پرا

زیادی تکالرار شالدهاند .بالا مقایساله الگالوی

میباشد( .)17نمودار  BJHکه در تصویر شماره ( 2داخل

 SBA-15سنتز شده در ایالن تحقیالق بالا آن چاله در

تصویر) آورده شده است ،به صالورت لگالاریتمی توزیالع

شده اسالت ،میالان حفالره سالنتز

انالالدازه حفالالرات را در  SBA-15و  CMK-3سالالنتز شالالده

منابع علمی معت ر گزار

شالالده در SBA-15

دو بعالالدی شالالش واهالالی گالالزار
مطابقت دارد(.)23،22

قطر حفرهها بالرای 9/7 nm ،SBA-15و بالرای ،CMK-3
 3/601nmبهدست آمد .تصویر میکروسکوپ الکترونالی

در الگوی مربوط به  CMK-3فقط پیک مربوط باله

ع الالوری نشالالان داده شالالده در تصالالویر شالالماره  3سالالاختار

صفحه  122به خالوبی قابالل تشالخیص اسالت و دو پیالک

 CMK-3سنتز شده را نشالان مالیدهالد .همالانطورکاله در

دیگر مانند  SBA-15به وضالوح قابالل تشالخیص نیسالتند.

تصویر مشخص است ،واود ساختار شش واهی مالن

دلیل این امالر مالیتوانالد تنالگشالدگی سالایز حفالرات یالا

تاییدکننده ساختار این ترکیب است .تصویر گرفته شالده

پهنشدگی در توزیع سایز حفالرات در طالی فراینالد نالانو

در ایالالن مطالعالاله بالالا مطالعالاله االالون و همکالالاران مشالالابهت

کستینگ باشد .با این واود این امری ظیالر عالادی بالرای

دارد(.)20

نانو حفرههای کربنی نیست به عنوان مثا ساینی ویپین و
همکاران باله طالور مشالابه در هنگالام سالاخت میالانحفالره

تاپیر  pHبر کارایی فرایند

کربنی با استفاده از قالب  SBA-16دریافتند ،پیالکهالای

 pHه از طریق تاپیر بر آالینده و ه تاپیر بر سطح

میانحفرههای کربنی مانند میانحفرههای سیلیسی خیلالی

اا ب بر فرایند اذب مالوپر اسالت( .)27نتالایج نشالان داد

واضالالالح نیسالالالتند( .)24شالالالدیدترین پیالالالک در 2  =2/97

در  0 pHبوده و از  0 pHبه باال

مشاهده گردید که مربوط به پرا

پرتو ایکس از صفحه

بیشترین کارایی حذ
از کارایی حذ

ک می شود .علت این نتیجه به ساختار

بلوری  122است و بیانگر سالاختار نالانو حفالره اسالت .بالا

2و 4دی نیتروفنل و  pHpzcاا ب  CMK-3بر میگالردد

 CMK-3سنتز شده در ایالن تحقیالق

 pHpzcنقطهای است که در آن بار در سطح االا ب صالفر

شالالده اسالالت،

است و در pHهای باالتر از آن بار در سطح اا ب منفالی

نالانوحفره سالنتز شالده از ن الالر سالاختار بلالوری بالا سالالاختار

است و در pHهای پایینتر از آن سطح االا ب دارای بالار

شده در

مث ت است( .)27در ایالن مطالعاله  pHpzcنالانوحفره کربنالی

 CMK-3مطابقالالت دارد( .)20نتالالایج ه ال دمالالای االالذب–

 6/37 ،CMK-3محاس ه شد .با تواه به اینکه پابت اسید

وااذب نیتروژن نالانوحفره سیلیسالی  SBA-15نالانوحفره

و بالالاز 2و 4دی نیتروفنالالل( )pKaمعالالاد  4/11اسالالت یالالا بالاله

کربنی CMK-3سنتز شده در تصویر شماره  2نشالان داده

ع ارتی در  pHباالتر از این مقدار به صالورت آنیالونهالای

شده است .ط ق ط قهبندی آیوپاک شالکل ایالن هال دمالا

2و -4دی نیتروفنوکسی میباشد( ،)28بهتالرین  pHاالذب،

برای هر دو نانوحفره سنتز شده از نوع نانوحفره با انالدازه

محالالدوده ( pHpzcتالالا  )pKaیالالا  6/37تالالا  4/11یالالا همالالان pH

حفرات  2تا  02نانومتر است(.)20

معاد  0می اشد .به ع الارت دیگالر 2و 4دی نیتروفنالل باله

مقایسه الگوی پرا

بالالا آن چالاله در منالالابع علمالالی معت الالر گالالزار
نانوحفرهای من

دو بعدی شش واهی گزار

با مقایسه نمونه سالنتز شالده در ایالن تحقیالق و نموناله

صورت خنثی و یا دارای بار منفالی بالوده و سالطح االا ب

مشالالابه سالالنتز شالالده توسالالط زائالالو و همکالالاران ،بالاله خالالوبی

دارای بار مث ت میباشالد و ایالن دو همالدیگر را باله شالدت

مشخص است که نتالایج آنالالیز  BETبالا نتالایج مطالعالات

اذب میکنند( .)22ایالن مسالاله در مطالعالات دیگالران نیالز

صورت گرفته در این زمینه مطابقت داشته و تاکیدکننده

تاییدشده است .درمطالعاله  Lazo-Cannataو همکالارانش()29

ساختار نالانوحفرهای در  SBA-15و CMK-3سالنتز شالده

کالاله بالاله بررسالالی اپالالر  pHو قالالدرت یالالونی درحالالذ فنالالل و
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شده از ن ر ساختار بلوری با ساختار میان حفرهای مالن

نشالالان میدهالالد .بالالا اسالالتفاده از معادلالاله  ، BJHمیالالانگین
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2و 4دی نیتروفنالالل توسالالط

مطلالالب تاییالالد شالالده اسالالت .ه ال چنالالین در مطالعالاله  pengو

 CMK-3تابعی از ظل ت اولیه آن میباشد .به طوریکاله

همکالالارانش کالاله حالالذ رنالالگ توسالالط نالالانوحفره کربنالالی

در ظل تهای 12تا 222میلیگرم بر لیتر کالارایی حالذ

 CMK-3بررسی شده نیز بالا افالزایش  pHکالارایی حالذ

کاهش پیدا نکرد اما در ظل تهای باالتر کارایی حذ

رنگ کاهش پیدا کرده است(.)32

کاهش پیدا کرد .دلیل این پدیده این است کاله ظرفیالت

در مطالعهای که توسط  Kimو همکارانش بر روی

مکالالانهالالای فعالالا االالذب در االالا ب پالالر مالالیشالالود و در

2و 4دی نیتروفنل توسط کربن فعا انجام شد نیز

ظل تهای باالتر االا ب دیگالر محاللهالای خالالی بالرای

کالاهش پیالدا کالرد( .)31بالا

اذب بیشتر ندارد .نتایج این مطالعه با مطالعاله رحمالانی

کارایی اذب افزایش پیالدا کالرد و بالا

مطابقت دارد( .)27نتایج این مطالعاله نشالان داد سالنتز نالانو

افزایش زمان تا  122دقیقه ،اا ب  CMK-3باله حالداکثر

حفالرههالالای  SBA-15و  CMK-3بالاله خالوبی انجالالام شالالده

2و 4دی نیتروفنل رسید و بعالد از

است .ه چنین نانو حفره کربنی  CMK-3یک اا ب با

این زمان مقدار اذب پابت باقی مانالد و افزایشالی در آن

ظرفیت اذب باال برای حذ 2و 4دی نیتروفنل مالیباشالد.

مشاهده نشد .نتایج مطالعه ما بالا مطالعاله  Chaaraو همکالاران

نتایج نشالان داد بالا کالاهش  pHو افالزایش زمالان تمالا ،

نیتروفنل با استفاده از هیدروکسیدهای

افزایش پیدا میکند .ه چنین بالا افالزایش

حذ

با افزایش  pHکارایی حالذ
افزایش زمان تما

کارایی خود در حذ

که بر روی حذ

کارایی حذ

دوالیه آلومینیوم و منیزیوم و ترکی ات کلسینه شالده ایالن

دوز اا ب راندمان حذ

ترکی ات انجام شده مطابقالت دارد( .)32یکالی از پارامترهالای

اا ب تا ظل تهای اولیه  222میلیگرم بر لیتالر کالارایی

مه در مطالعات اذب تعیین دوز بهینه اا ب میباشالد

حذ

در حد مطلوب حفظ مالیشالود و در ظل التهالای

و در واقع این یک کار اقتصادی محسوب میشود و بایالد

بیشتر راندمان کاهش چشمگیر دارد pH .بهینه و زمالان

بتوان با ک ترین مقدار اا ب بالیشتالرین کالارایی را در

تعاد در فرایند اذب به ترتیب 0 ،و  122دقیقاله محاسال ه

به دسالت آورد .بالا توااله باله نمالودار شالماره  3بالا

شد .دوز بهینه اا ب  2/4گرم در لیتالر محاسال ه شالد .در

افزایش دوز اا ب از  2/2گرم بر لیتر تا  2/4گرم بر لیتر

شالرایط بهیناله ظرفیالالت االذب 2و 4دی نیتروفنالل توسالالط

حذ

کارایی اذب افزایش پیدا میکند و رانالدمان حالذ

از

09درصد به 96درصد میرسد .اما با اضافه کردن مقالدار
اا ب بیشتر از این حد افزایشی در اذب مشاهده نشد

افزایش مییابد .با این دوز از

 194 CMK-3میلیگرم بر گرم محاس ه شد.

سپاسگزاری

و مقدار  2/4گرم بر لیتر به عنوان دوز بهینه درن ر گرفته

نویسالالندگان مقالالاله از معاونالالت محتالالرم تحقیقالالات و

شد .در واقع با بیشتر شدن مقدار اا ب سطح بزرگتالری

فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلسالتان کاله حمایالت مالالی

برای اذب در دستر

قرار میگیرد و باله همالین خالاطر

این تحقیق را انجام داده است ،کما تشکر را دارند.

راندمان اذب آالینده بیشتر میشود .نتایج این مطالعاله
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