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نانوکامپوزیت آهن ( )IIIهیدروکسید  /گرافن اکسید و بررسی جذب سرب با استفاده از آن
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 -1دانشیار شیمی معدنی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرری ،تهران ،ایران
 -2كارشناس ارشد شیمی معدنی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرری ،تهران ،ایران
دریافت :تیر  ،1391بازنگری اول :شهریور  ،1391بازنگری دوم :مهر  ،1391پذیرش :آبان 1391

چکیده :در این پژوهش ،پس از تهیه و شناسایی صفحههای گرافن اکسید ،تثبیت نانو ذرات آهن ( )IIIهیدروکسید روی این صفحهها با استفاده
از روش رسوبدهي انجام گرفت .گرافن اکسید و کامپوزیت تهیه شده با استفاده از روشهای  AFM ،Raman ،XRD ،FT-IRو  SEMشناسایی
شدند .نتيجهها نشان داد که ذرات آهن ( )IIIهیدروکسید با اندازه  24نانومتر به صورت یکنواخت روی سطح گرافن اکسید تثبیت شده است .میزان
درصد جذب یونهای فلزی  Cr3+ ، Co2+ ، Ni2+ ، Zn2+و  Pb2+با استفاده از این کامپوزیت به ترتیب برابر با  7/9 ،35/0 ،3/9 ،29/3و  98/8است .این
کامپوزیت در جذب سرب به صورت انتخابی عمل کرده است.
واژههای کلیدی :گرافن اکسید ،کامپوزیت ،آهن ( )IIIهیدروکسید ،جذب سرب

در مقياس نانو مشاهده نشده است .مشاهده اثر كوانتومي هال در
دماي اتاق [ 9و  ،]10تحرك الكتروني بسیار باال و مسير پويش
آزاد الكتروني طوالني [ 11تا  ،]13اَبَر رسانايي گرمایي [ 14و ،]15
مقاومت مكانيكي باال [ ،]16انعطافپذیری [ 17و  ،]18جذب برخی
از یونهای فلزی [ ]19و ویژگیهای کاتالیستی از ویژگیهای
قابل توجه گرافن است [ .]20در سالهاي اخير پژوهشهای زيادي
براي توسعه روشهاي متفاوت توليد گرافن و کامپوزیتهای آن
صورت پذيرفته است [ 21و .]22
همانطور که گفته شد ،یکی از ویژگیهای گرافن و
کامپوزیتهای آن جذب آالیندههای آب و خاک است [ .]23از
میان این آالیندهها ،سرب به دلیل فراواني مصرف آن در صنعت
يکي از مهمترین آلوده کنندههاي محيط زيست در جهان امروزي
به شمار ميآيد .اين فلز به صورت ذرات ريز همراه دود و گرد و

مقدمه
اتمهاي كربن در ساخت تركيبهای شيميايي بسياري شركت
دارند و پايه و اساس فناوريهاي متفاوتی هستند .اين اتمها
عالوهبر تركيب شدن با عنصرهای ديگر ميتوانند با اتمهاي
كربن نيز پيوند دهند و به صورت زنجيرهاي طوالني درآيند.
اندازه كوچك و ساختار الكتروني كربن ،آن را به عنوان يك عنصر
ويژه با قابليت توليد ساختارهاي چند بُعدي با ويژگيهاي جالب
توجه تبديل كرده است .گرافن اليهاي از گرافيت و به عنوان يك
آلوتروپ دو بُعدي از كربن با ساختار صفحهاي شبكه مانند النه
زنبوري است .اين ماده جزء قويترين موادي است كه تاكنون
اندازهگيري شده است .اين تركيب به عنوان بلوكهاي ساختماني
نانو لولههاي كربني و فولرينهاي بزرگ است [ 1تا  .]8گرافن
ویژگیهای فيزيكي عجيبي از خود نشان ميدهد كه پیش از این
*عهدهدار مکاتباتshabnam _sheshmani@yahoo.com :
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نانوکامپوزیت آهن ( )IIIهیدروکسید  /گرافن اکسید ...

اسید ( 18میلی لیتر) در یک حمام یخ صفر درجه همراه با هم زدن
شدید با یکدیگر مخلوط شده ،سپس پودر گرافیت ( 1گرم) آهسته
به مخلوط اسیدی افزوده شد .آنگاه پتاسیم کلرات ( 11گرم)،
در مدت زمان  1ساعت به آهستگی به مخلوط افزوده شد به
طوری که دمای آن از  20 °Cفراتر نرود .به منظور خالصسازی،
ترکیب خمیری سیاه رنگ با آب دیونیزه تا رسیدن به  pHبرابر
با  7شستوشو داده شد .در انتها رسوبات به دست آمده در آون
خأل در دمای  60 °Cخشک شده که در این حالت پودر سیاه
رنگ گرافیت اکسید بهدست آمد .فراورده به دست آمده به وسیله
روشهایی مانند  AFM ،Raman ،XRD ،IRو  SEMمورد
شناسایی قرار گرفت.

غبار در هوا معلق بوده و درآب و غذاي روزمره انسان نيز وارد
شده است [ .]23بيشترين اثر سمي سرب با جذب در پروتئینها بر
مغز و اعصاب وارد ميشود .سرب در نظم ضربان قلب  ،انقباض
عضالت ،سالمت استخوانها ،زمان انعقاد خون و فعاليت کليهها
اختالل بهوجود ميآورد و با مهار کردن دو آنزيم اصلي در چرخه
هموگلوبين باعث کم خوني ميشود .مسموميتهاي شديد و
طوالني مدت با سرب منجر به کم خوني ،ضايعه کليوي ،تشنجات
عصبي ،کاهش ضريب هوشي شده و ممکن است به اغما و حتي
مرگ منتهي شود [.]24
الزم به ذکر است که در بیشتر منابع میزان جذب کامپوزیت در
مجاور یک نوع یون فلزی بررسی شده است و جذب همزمان و
رقابت سایر یونها مورد توجه نبوده است [ 23و  .]24بنابراین ،در
این پژوهش پس از تهیه و شناسایی گرافن اکسید و نانو کامپوزیت
آن با آهن ( )IIIهیدروکسید ،جذب همزمان چند یون فلزی مانند
 Cr3+ ،Co2+ ،Ni2+ ، Zn2+و  Pb2+مورد بررسی قرار گرفت.

تهیه نانوکامپوزیت آهن ( )IIIهیدروکسید  /گرافن اکسید
برای تهیه نانوکامپوزیت ،پودر گرافن اکسید تهیه شده به روش
باال ( 345میلی گرم) به مدت  30دقیقه در آب یونزدایی شده
( 10میلی لیتر) در مجاور امواج صوتی قرار گرفت .سپس به این
سوسپانسیون ،سولفات آهن ( 100میلی گرم) افزوده شده و مخلوط
به مدت  24ساعت در دمای اتاق همزده شد .الزم به ذکر است
که در طی این واکنش ،محلول هیدروژن پراکسید ( 10میلی
لیتر) در مدت زمان  6ساعت به این مخلوط افزوده شد .پس از
گذشت  24ساعت آمونیم هیدروکسید به این مخلوط افزوده شده
تا  pHمخلوط به  8برسد .با افزایش آمونیم هیدروکسید رنگ
مخلوط به قرمز و در نهایت به قرمز تیره تبدیل میشود که دلیل
وجود  Fe(OH)3است .سپس ،محتویات به شیشه ساعت منتقل
و روی حمام آب گرم قرار داده شد تا آب آن تبخیر شود .جامد
به دست آمده با آب گرم شسته شده و در آون خال در دمای °C
 85خشک شد .فراورده به دست آمده به وسیله روشهایی مانند
 XRD ،IRو  SEMمورد بررسی قرار گرفت.

بخش تجربی

مواد و دستگاهها
تمامی مواد شیمیایی مورد استفاده دارای خلوص آزمایشگاهی
هستند .از دستگاه سانتریفوژ مدل  Universal 320Hettichو حمام
التراسونیک مدل  Elmasonic 60 Hاستفاده شد .همچنین برای
شناسایی فراوردههای به دست آمده از دستگاههای طيفسنجي
زیر قرمز ( ،)IRمدل  ،Tensor 27 Brukerدستگاه پراش پرتو
ایکس ( ،)XRDمدل ،Philips PW 1800 Diffractometer
دستگاه طیف سنجی رامان (،)Raman spectroscopy
مدل  ،SenterraBrukerدستگاه میکروسکوپ الکترونی ()SEM
مدل MIRATESCAN,HV:20kVودستگاهمیکروسکوپنیرویاتمی
( ،)AFMمدل C26, DME, Denmark Dualscope / Rasterscope
استفاده شد.

بررسی جذب سرب با استفاده از نانوکامپوزیت آهن ()III

هیدروکسید  /گرافن اکسید

تهیه گرافن اکسید با استفاده از روش استادن مایر []25
برای تهیه این ترکیب ،نیتریک اسید ( 9میلی لیتر) ،سولفوریک
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

برای بررسی میزان درصد جذب 0/06 ،گرم از کامپوزیت در
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در الگوی پراش پرتو ایکس این ترکیب (شکل  )2یک پیک
مجاور محلول حاوی یونهای فلزی Cr3+ ،Co2+ ،Ni2+ ،Zn2+
با شدت بسیار باال مربوط به گرافن اکسید در ناحیه 2θ = 12/2°
و  Pb2+با غلظت  20 ppmدر دمای اتاق قرار داده شد.
با فضای بینالیهای  7/22 Åو یک پیک بسیار ضعیف در ناحیه
سوسپانسیون به دست آمده به وسیله همزن مغناطیسی به مدت
اکسیذ
گزافیت ي
ضکل  1مقایسٍ طیف  IRدر گستزٌ سیزقزمش
گزافه وجود
حاکی از
میاوی 3که
 30دقیقه مخلوط شد .پس از سانتریفوژ و جداسازی کامپوزیت،
 2θ = 12/2°با فضای بینالیهای /35 Å
مقدار بسیار اندکی از گرافیت اکسید نشده در محیط است،
میزان درصد جذب همزمان یونهای فلزی اندازهگیری شد.
دس اٍِٛی پشاؽ پشت X-ٛایٗ تشویت (ؿىُ  )2یه پیه ثب ؿذت ثؼیبس ثبال ٔشثٛط ثٌ ٝشافٗ اوؼیذ دس ٘بحی 2θ = 12.2 ٝثب
 3Å/35به
گرافیت
فضای بی
مشاهده
 3.35و ٝحبوی اص ٚخٛد
ثیٗالازیٝای
ایثب فضبی
الیه2θ
ن=
26.5
تغییردس ٘بحیٝ
است.ضؼیف
شده ثؼیبس
یه پیه
فضبی ثیٗالیٝای ٚ 7.22 Å
دارالیٝوای ٌشافیت اص  3.35ثٝ
ثیٗ
تغییش فضبی
هاي اػت.
ٔـبٞذ ٜؿذٜ
قرار ٔیثبؿذ،
٘ـذ ٜدساز ٔحیظ
اکسیژن
عاملی
گرفتن گروه
اوؼیذنشان
ٌشافیت7/22
ٔمذاس ثؼیبس ا٘ذوی اص Å
نتیجهها و بحث
٘ 7.22 Åـبٖ اص لشاس ٌشفتٗ ٌشٜٞٚبی ػبّٔی اوؼیظٖداس  ٚافضایؾ ضخبٔت كفحبت وشثٙی ٔیثبؿذ.
افزایش ضخامت صفحات کربنی است.
شناسایی گرافن اکسید
گرافن اکسید تهیه شده از روش استادن مایر با استفاده از
طیفسنجی  IRو پراش پرتو ایکس شناسایی شد .مقایسه طیف
 IRگرافیت و گرافن اکسید در شکل  1نشان داده شده است.
همانطور که در شکل مالحظه میشود با انجام فرایند اکسایش
ارتعاش پیوندهای کربن  -اکسیژن شامل گروههای هیدروکسیل،
اپوکسی ،کربونیل و کربوکسیل ظاهر شده است .دو نوار ارتعاش
استادن
استفادٌاز اسروش
شدهبابا استفاده
اکسید
گزافهگرافن
پرتوXایکس
پزاشپراش
الگًیالگوی
شکل 2
مایر مایز
استادن
ريش
تهیهضذٌ
تُیٍ
اکسیذ
پزتً-
ضکل 5
کششی مربوط به پیوند  C–Oکه متعلق به کربن متصل به گروه
ٔبیش ثبآمده
دست
اکسید به
ترکیب
ٌشافٗبیشتر،
تشویتهاي
ثیـتش،بررسی
ٙٔ1055ظٛس ثشسػیبهٞبیمنظور
هیدروکسیل و کربوکسیل است ،به ترتیب در ناحیههاي cm–1
اػتفبد ٜاص عیف ػٙدی
اػتبدٖ
گرافناص سٚؽ
دػت آٔذٜ
اوؼیذ ثٝ
ٕٞچٙیٗ ثٝ
–1
موردیه ٘ٛاس استؼبؿی (٘ٛاس
نیز1332
رامانcm
سنجی٘بحیٝ
طیف آٔذ ٜدس
اوؼیذازث ٝدػت
عیف باٌشافٗ
ٌشفت (ؿىُ 3
سأبٖ ٘یض ٔٛسد
استفاده
استادن).مایر
کششی ٔغبِؼ ٝازلشاسروش
و  1401 cm–1مشاهده میشود .همچنین نوار ارتعاش
ٔ ،)Dتؼّك ث ٝاتٓٞبی وشثٗ  sp3سا اص خٛد ٘ـبٖ ٔیدٞذ .ایٗ ٔحذٚدٔ ٜتؼّك ث ٝاتٓٞبی وشثٙی اػت وٌ ٝشٜٞٚبی ػبّٔی
آمده
اکسید
cmگرافن
طیف
1207
مربوط به پیوند  C–O–Cاز گروه اپوکسی در ناحیه cm–1
مطالعه قرار گرفت (شکل –1 .)3
،)Gدرٔتؼّك ث ٝاتٓٞبی وشثٗ
دست(٘ٛاس
٘ٛاسبهاستؼبؿی
 1592یه
سٚی آٖٞب لشاس ٌشفت ٝاػتٕٞ .چٙیٗ دس ٔحذٚدٜ
اوؼیظٖداس
sp2
هايثبؿذ .دس ٘بحیcm–1 ٝ
ا٘ذٔ ،ی
ٌشافیتی
٘خٛسد ٜوٝ
اتٓٞبی
ارتعاش و ٝحبوی
ٔب٘ذٜم
ثبلی به ات
متعلق
ؿجى،)D ٝ
ارتعاشیدس(نوار
دػتنوار
وشثٗیک
1332
تؼذادی–1اصcm
کششی اص ٚخٛدناحیه
ظاهر شده است .از طرف دیگر می توان دو نوار
 )2Dؤ ٝشثٛط ث ٝاٚستٖٞٛبی ٘ٛاس ٔ Dیثبؿذ٘ ،یض ٔـبٞذ ٜؿذ ٜاػت.
(٘ٛاس
استؼبؿی
٘ٛاس
یه
2622
کربن  sp3را از خود نشان میدهد .این گستره متعلق به اتمهاي
مربوط به پیوند  C=Cمتعلق به کربنهاي اکسید نشده در ناحیه
3
کربنی است که گروههاي عاملی اکسیژندار روی آنها قرار گرفته
 1629 cm–1و پیوند  C=Oگروه کربوکسیل در ناحیه 1735 cm–1
–1
را–1مالحظه کرد .در نهایت یک ارتعاش قوی در –1
چنین در ناحیه  1592 cm–1یک نوار ارتعاشی (نوار ،)G
است .ه
 cmسا3443
ناحیه
ٟ٘بیتمیه
ٔالحظ ٝوشد .دس
1735 cm
اوؼیذ ٘ـذ ٜدس ٘بحی ٚ 1629 cm ٝپی٘ٛذ ٌ C=Oش ٜٚوشثٛوؼیُ دس ٘بحیٝ
استؼبؽ لٛی دس ٘بحیcm–1 ٝ
ؿٛد.
یٔی
دیذٜ
٘ O–Hیض
وــی پی٘ٛذ
ٔ 3443تؼّك
متعلق به اتمهاي کربن  sp2که حاکی از وجود تعدادی از اتمهای
شود.
دیده م
 O–Hنیز
استؼبؽ پیوند
ارتعاش ثٝکششی
متعلق به
کربن دست نخورده که در شبکه گرافیتی باقی ماندهاند ،است.
در ناحیه  2622 cm–1یک نوار ارتعاشی (نوار  )2Dکه مربوط به
اورتونهاي نوار  Dاست ،نیز مشاهده شده است.

شکل  1مقایسه طیف  IRدر گستره زیرقرمز میانی گرافیت و گرافن اکسید

ضکل  1مقایسٍ طیف  IRدر گستزٌ سیزقزمش میاوی گزافیت ي گزافه اکسیذ

مایر
طیف رامان
ضکل33طیف
شکل
استادنمایز
روشاستادن
شده اساز ريش
تهیه ضذٌ
اکسید تُیٍ
گرافن اکسیذ
رامان گزافه

٘تبیح حبكُ اص ثشسػی ٔیىشٚػىٛح اِىتش٘ٚی ٔ ٚیىشٚػىٛح ٘یشٚی اتٕی ٌٕ٘ ٝ٘ٛشافٗ اوؼیذ ث ٝتشتیت دس ؿىُٞبی 5 ٚ 4
ؿىُ  5یه ٕ٘بیؾ
اسائٔ ٝیدٞذ
ای اػت
سال كفحٝ
٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت .ؿىُ ٛٔ 4سفِٛٛطی ٌشافٗ اوؼیذ و ٝث ٝكٛست
زمستان91 .
شمارهسا ،4
ششم،
()JARC
کاربردی
پژوهش
ٔشثٛط ثٌ ٝشافٗ اوؼیذ دس ٘بحی 2θ = 12.2 ٝثب
شیمیثؼیبس ثبال
پیهدرثب ؿذت
های )2یه
(ؿىُ
نشریهتشویت
دس اٍِٛی پشاؽ پشت X-ٛایٗ
19ػغح دس ػُ ٝثُؼذ سا ٘ـبٖ داد ٜاػت و ٝدس آٖ ػغح ٌشافٗ اوؼیذ ثب دلت تفىیىی خٛة  ٚثب خٕغآٚسی
تٛپٌٛشافیه اص
حبویآٟ٘باص ثٚٝخٛد
دادٞÅٜبی3.35
فضبی ثیٗالیٝای  ٚ 7.22 Åیه پیه ثؼیبس ضؼیف دس ٘بحی 2θ = 26.5 ٝثب فضبی ثیٗالیٝای
ٔذَٞبی ػٝثُؼذی تشػیٓ ؿذ ٜاػت .الصْ ث ٝروش اػت و ٝپؼتیٞب  ٚثّٙذیٞب دس ٞش ػٔ ٝحٛس
وٝتجذیُ
دلیك ٚ
3.35
ٌشافیت اص
ثیٗ ٚالیٝای
ٔیثٝؿ٘ٛذ.
ٌضاسؽ
ػشم  ٚاستفبع
ٔمذاس ثؼیبس ا٘ذوی اص ٌشافیت اوؼیذ ٘ـذ ٜدس ٔحیظ ٔیثبؿذٔ ،ـبٞذ ٜؿذ ٜاػت .تغییش فضبیعَٛ

٘ 7.22 Åـبٖ اص لشاس ٌشفتٗ ٌشٜٞٚبی ػبّٔی اوؼیظٖداس  ٚافضایؾ ضخبٔت كفحبت وشثٙی ٔیثبؿذ.

نانوکامپوزیت آهن ( )IIIهیدروکسید  /گرافن اکسید ...

شناسایی نانوکامپوزیت آهن ( )IIIهیدروکسید  /گرافن اکسید

تصویرهای میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ نیروی اتمی
نمونه گرافن اکسید به ترتیب در شکلهای  4و  5نشان داده شده
است .شکل  4تصویرهای میکروسکوپ الکترونی گرافن اکسید که
به صورت صفحهای است را ارائه میدهد .شکل  5یک نمایش سه
بُعدی از سطح را نشان داده است که در آن سطح گرافن اکسید با
دقت تفکیکی خوب و با جمعآوری دادههای دقیق و تبدیل آنها به
مدلهای سهبُعدی ترسیم شده است .الزم به ذکر است که پستیها
و بلندیها در هر سه محور طول و عرض و ارتفاع گزارش میشوند.

نانوکامپوزیت تهیه شده با استفاده از طیف سنجی  IRو
پراش پرتو ایکس شناسایی شد .شکل  6مقایسه طیف  IRدر
گستره زیرقرمز میانی گرافن اکسید و کامپوزیت آن با آهن ()III
هیدروکسید را نشان میدهد .نتیجههای طیف سنجی  IRبیانگر
وجود کلیه گروههای عاملی مربوط به گرافن اکسید با جابهجایی
اندک است .کاهش شدت نوار ارتعاش کششی مربوط به پیوند
 C–Oدر ناحیه  1041 cm–1و پهن شدگی نوار ارتعاشی ناحیه
 3000 cm–1را می توان به ترتیب به اتصال آهن به پیوندهای
 C–Oو افزایش گروههای عاملی  OHکه از سوی آهن ()III
هیدروکسید تامین می شود ،نسبت داد .همچنین نوار مربوط به
ارتعاش کششی پیوند  Fe–Oدر ناحیه  607 cm–1مشاهده شده
است .الگوی پراش پرتو ایکس این ترکیب در شکل  7آورده
ﺷﻜﻞ  4ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮپ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﺯ ﮔﺮﺍﻓﻦ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺎﺩﻥ ﻣﺎﻳﺮ
شده است .از مقایسه این الگو با الگوی پراش پرتو ایکس گرافن
اکسید میتوان گفت که پیک بسیار شدید ناحیه  2θ = 12/2°با
فضای بینالیهای  7/22 Åبا پیک پهن در ناحیه 2θ = 19-39°
با فضای بینالیهای  8/03 Åجایگزین شده است .افزایش فضای
قابل توجه در الگوی پراش پرتو ایکس میتواند
بین الیهای و تغییر
ﺷﻜﻞ  4ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮپ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﺯ ﮔﺮﺍﻓﻦ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺎﺩﻥ ﻣﺎﻳﺮ
شکل  4تصاویر میکروسکوپ الکترونی از گرافن اکسید تهیه شده با روش استادن مایر
بیانگر تشکیل کامپوزیت باشد.

شکل  5تصویرهای میکروسکوپ نیروی اتمی از گرافن اکسید تهیه شده با روش استادن مایر
ضکل  5تصايیز میکزيسکًپ ویزيی اتمی اس گزافه اکسیذ تُیٍ ضذٌ با ريش استادن مایز
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ضکل  5تصايیز میکزيسکًپ ویزيی اتمی اس گزافه اکسیذ تُیٍ ضذٌ با ريش استادن مایز

الزم به ذکر است که تثبیت نانو ذرات روی سطح گرافن اکسید
به وسیله میکروسکوپ الکترونی نیز تأیید شده است (شکل 8
الف و ب) .همان طور که در شکل ( 8ب و ج) نشان داده شده
است نانو ذرات با اندازه  24نانومتر روی سطح گرافن اکسید
به صورت نقاط روشن آشکار شدهاند و به طور یکنواخت روی
سطح کامپوزیت توزیع شدهاند .توزیع یکنواخت ذرات آهن ()III
هیدروکسید روی سطح کامپوزیت به کوئوردینه شدن آهن با
گروههای عاملی گرافن اکسید نسبت داده میشود .همچنین اجزای
کامپوزیت(Fe)OHکامپوزیت تهیه شده به وسیله تجزیه  EDSتأیید شد (شکل  8د).
ضکل  6مقایسٍ طیف  IRدر گستزٌ سیزقزمش میاوی گزافه اکسیذ ي کامپًسیت آن با 3
شکل  6مقایسه طیف  IRدر گستره زیرقرمز میانی گرافن اکسید و
آن با )Fe(OH
نسبت وزنی گرافن اکسید به آهن برابربا  2/46است.
3

5

بررسی جذب سرب با استفاده از نانوکامپوزیت آهن ()III

هیدروکسید /
اکسید اکسیذ
گرافن /گزافه
َیذريکسیذ
ضکل  7الگًی پزاش پزتً X-واوًکامپًسیت آَه()III

آزمایشهای انجام شده در این پژوهش نشان داد که نانوکامپوزیت
الصْ ث ٝروش اػت و ٝتثجیت ٘ب٘ ٛرسات سٚی ػغح ٌشافٗ اوؼیذ ثٚ ٝػیّٔ ٝیىشٚػىٛح اِىتش٘ٚی ٘یض تبییذ ؿذ ٜاػت (ؿىُ 8
کامپوزیت مناسبی برای
گرافنػغحاکسید
هیدروکسید /
ٌشافٗ اوؼیذ
٘ب٘ٔٛتش سٚی
( )IIIا٘ذاص24/45 ٜ
آهن رسات ثب
اِف  ٚة)ٕٞ .بٖ عٛس و ٝدس ؿىُ ( 8ة  ٚج) ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت ٘ب٘ٛ
)
III
(
آٗٞ
رسات
یىٛٙاخت
تٛصیغ
ا٘ذ.
ؿذٜ
تٛصیغ
وبٔپٛصیت
ث ٝكٛست ٘مبط سٚؿٗ آؿىبس ؿذٜا٘ذ  ٚث ٝعٛس یىٛٙاخت سٚی ػغحجذب یون سرب است .میزان درصد جذب سرب در محلولی حاوی
ٞیذسٚوؼیذ سٚی ػغح وبٔپٛصیت ث ٝوٛئٛسدی ٝٙؿذٖ آ ٗٞثب ٌشٜٞٚبی ػبّٔی ٌشافٗ اوؼیذ ٘ؼجت دادٔ ٜیؿٛدٕٞ .چٙیٗ
3+
2+
2+
2+
 Pb2+با استفاده از این
 Crو
آ،Coٗٞ
،Ni
،Zn
اکسید (ؿىُ 8یوند).های
هیدروکسید/گرافن
تٟی ٝآهن
نانوکامپوزیت
اػت.
ثشاثشثب 2/46
اوؼیذ ثٝ
فلزی ٌشافٗ
٘ؼجت ٚص٘ی
تبییذ ؿذ
(ٚ)IIIػیّ ٝآ٘بِیض EDS
ؿذ ٜثٝ
ایکسوبٔپٛصیت
شکل  7الگوی پراش پرتو اخضای

ضکل  7الگًی پزاش پزتً X-واوًکامپًسیت آَه(َ )IIIیذريکسیذ  /گزافه اکسیذ

ب)

الف)

الصْ ث ٝروش اػت و ٝتثجیت ٘ب٘ ٛرسات سٚی ػغح ٌشافٗ اوؼیذ ثٚ ٝػیّٔ ٝیىشٚػىٛح اِىتش٘ٚی ٘یض تبییذ ؿذ ٜاػت (ؿىُ 8
اِف  ٚة)ٕٞ .بٖ عٛس و ٝدس ؿىُ ( 8ة  ٚج) ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت ٘ب٘ ٛرسات ثب ا٘ذاص٘ 24/45 ٜب٘ٔٛتش سٚی ػغح ٌشافٗ اوؼیذ

ث ٝكٛست ٘مبط سٚؿٗ آؿىبس ؿذٜا٘ذ  ٚث ٝعٛس یىٛٙاخت سٚی ػغح وبٔپٛصیت تٛصیغ ؿذٜا٘ذ .تٛصیغ یىٛٙاخت رسات آ)III(ٗٞ
ٞیذسٚوؼیذ سٚی ػغح وبٔپٛصیت ث ٝوٛئٛسدی ٝٙؿذٖ آ ٗٞثب ٌشٜٞٚبی ػبّٔی ٌشافٗ اوؼیذ ٘ؼجت دادٔ ٜیؿٛدٕٞ .چٙیٗ
اخضای وبٔپٛصیت تٟی ٝؿذ ٜثٚ ٝػیّ ٝآ٘بِیض  EDSتبییذ ؿذ (ؿىُ  8د)٘ .ؼجت ٚص٘ی ٌشافٗ اوؼیذ ث ٝآ ٗٞثشاثشثب  2/46اػت.
ب)

الف)

د)

ج)

ج)

د)

ضکل  8تصًیزَای میکزيسکًپ الکتزيوی ي آوالیش  EDSواوً کامپًسیت آَه(َ )IIIیذريکسیذ  /گزافه اکسیذ
شکل  8تصویرهای میکروسکوپ الکترونی و تجزیه  EDSنانو کامپوزیت آهن ( )IIIهیدروکسید  /گرافن اکسید
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 OHو  COOHدر گرافن اکسید کوئوردینه شدن به یون فلزی را
ممکن میکند .الزم به ذکر است که یونهای فلزی در ایجاد این
برهمکنشها با یکدیگر در رقابت هستند .یونهای فلزی در برخورد
با نانو کامپوزیت رفتارهاي متفاوتی از خود بروز داده و با مكانيزم سه
مرحلهای که شامل نفوذ خارجی یون فلزی با نانو کامپوزیت ،نفوذ
درون نانوکامپوزیت و جذب در نانوکامپوزیت است ،حذف ميشوند.

کامپوزیت در دمای اتاق برابر با  % 98/8بهدست آمد و این در حالی
است که میزان جذب یونهای فلزی دیگر شامل Cr3+ ،Co2+ ،Ni2+
و  Zn2+به ترتیب برابر با  35/0 ،3/9 ،29/3و  7/9است .به عبارتی
این کامپوزیت در جذب سرب به صورت انتخابی عمل کرده است.
به طور کلی جذب یونهای فلزی از محلولهای آبی با استفاده
از جاذب به دو نوع برهمکنش الکتروستاتیک و واندوالسی نسبت
داده میشود .برهمکنش الکتروستاتیک به بارهای سطحی ایجاد
شده روی سطح جاذب و برهمکنش واندروالسی به کوئوردینه
شدن گروههای عاملی با یونهای فلزی مربوط است .در گرافن
اکسید شبکه کربنی گرافیت با هیبریداسیون  sp2به شدت بر هم
خورده ،گروههای هیدروکسیل و اپوکسی روی صفحه کربنی و
گروههای کربوکسیل روی لبهها قرار میگیرند .وجود گروههای

سپاسگزاری
این پژوهش برگرفته از طرح پژوهشی (سنتز گرافن به روشهای
شیمیایی و مقایسه آنها) است که با حمایت مالی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد شهرری به اجرا در آمده است ،بدینوسیله از آن واحد
دانشگاهی ،تقدیر و تشکر به عمل میآید.
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Abstract: In this study, after preparation and characterization of graphene oxide sheets,
immoblization of Fe(OH)3 nano particles was carried out by a chemical deposition method.
Graphene oxide and its composite were characterized by FT-IR, XRD, Raman, AFM, and SEM. It
was shown that the iron(III) hydroxide particles were 24.45 nm and homogeneously deposited on
the surfaces of the graphene oxide sheets. The adsorption percentage of Cr3+, Co2+, Ni2+, Zn2+ and
Pb2+ metal ions in presence of this composite were 29.30, 3.85, 35.00, 7.85 and 98.83, respectively.
The experimental data demonstrate selective adsorption of Pb(II) ion on the composite
Keywords: Graphene oxide, Composite, Iron(III) hydroxide, Lead adsorption
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