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سنتز و شناسایی نانوچندسازه مغناطیسی هالوسیت نانولوله /نانوسلولز جهت حذف یون روی از
محلولهای آبی

رامین محمدعلی تهرانی1و* ،اشکان فریدن 2و فرشته هوشیار

3

 -1دانشیار شیمی تجزیه ،گروه شیمی ،واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2کارشناس ارشد شیمی تجزیه،گروه شیمی ،واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -3کارشناس ارشد شیمی تجزیه،گروه شیمی ،واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
دریافت :خرداد  ،1395بازنگری :تیر  ،1395پذیرش :تیر 1395

چکیده :در این پژوهش ،چندسازه مغناطیسی هالوسیت نانولوله /نانوسلولز ( )M-NC/HNTسنتز شد و به عنوان نانوجاذب برای
حذف یون روی از محلولهای آبی مورد مطالعه قرار گرفت .نانولوله معدنی HNTبا داشتن خواص منحصر به فرد برای نخستین بار در این
پژوهش به همراه نانوسلولز پس از مغناطیسی شدن به صورت نانوچندسازه مورد استفاده قرار گرفت .بررسی و شناسایی این نانوچندسازه
به کمک روشهای طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه ( ،)FT-IRمیکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMو پراش پرتو ایکس ()XRD
انجام گرفت .برای اندازهگیری مغناطیس پذیری از روش مغناطیسسنجی ارتعاش نمونه ( )VSMاستفاده شد .اثر عاملهای موثر در
فرایند حذف یون روی مانند ،pH ،مقدارجاذب ،زمان تماس ،غلظت اولیه فلز و دما ،مطالعه و مقادیر بهینه تعیین شد .داده تعادل جذب
به خوبی با مدل همدمای فروندلیچ منطبق شد .نتیجهها نشان داد که چندسازه ( )M-NC/HNTمیتواند با بازده  94/4درصد برای حذف
یون روی از پساب صنعتی مورد استفاده قرار گیرد .نتیجههای این پژوهش نشان داد نانوجاذب پیشنهادی با پایداری باال میتواند به
راحتی بازیابی و مورد استفاده مجدد قرار گیرد.
واژههای کلیدی :روی ،نانوسلولز ،هالوسیت نانولوله ،نانوچندسازه ،نانوجاذب مغناطیسی

در سالهای اخیر استفاده از نانوذرات به عنوان جاذبهایی
با بازده جذب باال توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
نانوسلولزها ( )NCsاز جمله مشتقات سلولزی بسیار مهم
دارای ویژگیهای منحصر به فردی از جمله فراوانی منابع
تجدیدپذیری ،زیست تخریبپذیری ،قیمت کم ،مقاومت
ویژه زیاد هستند و با ایجاد پایداری در نانوچندسازه سبب
بهبود خواص کامپوزیت موجود میشود .همچنین در

مقدمه
با توجه به توسعه پایدار ،حفاظت از محیطزیست برای
نسلهای کنونی و آتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است .روی
از جمله آالیندههایی است که موجب آسیب رساندن به
محیطزیست آبی و به مخاطره افتادن سالمت انسانها حیوانات
و گیاهان میشود .روشهای حذف فلزات سنگین رادر سه گروه
روشهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی تقسیم میکنند [.]1
*عهدهدار مکاتباتrmt@iausr.ac.ir :
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سنتز و شناسایی نانوچندسازه مغناطیسی هالوسیت ...

سدیم هیدروکسید ،هیدروکلریک اسید ،روی نمک نیترات  6آبه
ساخت شرکت مرک آلمان و  HNTمتعلق به شرکت Natural
 Nanoامریکا و نانوسلولز از شرکت نانو نوین بسپار ،استفاده شد.
برای شناسایی نمونهها و اندازهگیری از ترازوی آنالیتیکی با دقت
 0/0001گرم مدل  AB204-Sاز شرکت  Sartoriousساخت
کشور آلمان ،دستگاه همگنساز مدل  ،Heidolphدستگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل  Philips-EL30ساخت
کشور هلند ،دستگاه طیف سنجی فروسرخ ( )FT-IRمدل
 Bruker Tensor27با استفاده از قرص  ،KBrدستگاه پراش
پرتو ایکس ،مدل  ،Philips PW 1800 Diffractometeدستگاه
طیفسنجی جذب اتمی شعلهای مدل  990ساخت شرکت PG
کشور انگلستان با سوخت هوا -اتیلن استفاده شد.

سالهای اخیر استفاده از جاذبهای طبیعی برای حذف انواع
آلودگیها مانند آلودگیهای مرتبط با صنایع نفت و نساجی،
همچنین حذف فلزات سنگین ،مطرح شده و نتیجههای
خوبی بهدست آمده است .هالوسیت نانولوله ( )HNTاز گروه
آلومینوسیلیکاتهای دوالیه متشکل از گروههای Al-OH
در سطح داخلی و گروههای  Si-O-Siدر سطح خارجی
و بهطورکلی از خانواده رسها بوده که بهطور طبیعی در
کره زمین در طول میلیونها سال تشکیل شدهاند [.]2
یکی از کاربردهای  HNTاستفاده از آن به عنوان یک
نانوجاذب طبیعی به صورت مجزا یا مخلوط در چندسازهها
برای حذف فلزات سنگین است [ ۲و  .]۳استفاده از چندسازه
سه جزیی  β-cyclodextrin HNT/Fe3O4در حذف اورانیم
( )VIتوسط یانگ و همکارانش [ ]4گزارش شده است .آنها
ظرفیت حداکثر جذب را  24/49میلیگرم به ازای یک گرم
ماده جاذب در دمای محیط و  pHبرابر  5گزارش کردهاند.
ژانگ و همکارانش [ ]5با استفاده از چندسازه HNT/Fe3O4
برای حذف رنگ کاتیونی متیل ویولت درصد حذف را %88
گزارش کردهاند .استفاده از نانوچندسازهها به دلیل ظرفیت
باالی جذب برای حذف فلزات سنگین از جمله روی ،بسیار
رایج بوده است .برای مثال ،میتوان به نانوچندسازههایی
از قبیل نانوچندسازه مغناطیسی بسپار اصالح شده [،]6
نانوچندسازه پوسته برنج پوشش داده شده با پلی آنیلین [،]7
سلولز /مونت موریلونیت [ ،]8نانوچندسازه پلی پایرول

روش سنتز نانوذرات Fe3O4

برای سنتز نانوذرات اکسید آهن ( )Fe3O4از روش هم
رسوبی نمکهای آهن استفاده شد 10 .میلیمول آهن ()II
سولفات  ۷آبه به همراه  19میلیمول آهن ( )IIIکلراید و
 ۰/۸۵میلیلیتر هیدروکلریک اسید (غلیظ) در  ۲۵میلیلیتر
آب یونزدایی و گاززدایی شده حل شد .محلول حاصل قطره
قطره ،به  ۲۵۰ mlسود  1/5موالر موجود در بالن سه دهانه
افزوده شد .در طول واکنش محلول به شدت هم زده شد و
واکنش تحت جو گاز نیتروژن انجام شد و دما نیز در طول
واکنش باید در  ۸۰ °Cثابت نگه داشته شود .فراورده کلوییدی

سیاه رنگ به دست آمده با آهن ربا جمع آوری شده و پس
از جدا کردن محلول ،رسوب بهدست آمده چندین بار با آب
یونزدایی و گاززدایی شده ،شستوشو شد .در نهایت فراورده
در بالن حجمی  ۲۵۰میلیلیتری ،در آب یونزدایی هوازدایی
شده نگهداری شد .مقدار نانوذرات  Fe3O4سنتزشده mg/ml
 ۱۰محاسبه شده است.

پوشش داده شده با خاک اره اشاره کرد [ .]9ولی از
بهکارگیری  HNTبه صورت چندسازه مغناطیسی تقویت
شده با نانوسلولز در حذف فلزات سنگین مانند روی ،که
هدف این پژوهش است ،گزارش قابل استنادی تاکنون
منتشر نشده است.
بخش تجربی

تهیه نانوجاذب M-NC/HNT

مواد شیمیایی و دستگاهها
در این پژوهش از آهن ( )IIIکلراید ،آهن ( )IIسولفات  7آبه،
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

برای تهیه جاذب با نسبت ( 1پرکنندهها) به ( 10زمینه)،
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محمدعلی تهرانی و همکاران

متخلخل ،ناهموار و دارای خلل و فرج است .همچنین نشان
دهنده ساختار نامتعارف یا درهم ،ذرات با بافتی ناهمگن است
که باعث اتصال یا جذب بهتر فلز به سطح میشود [.]10
شکل-1ب تصویری از ساختار لوله ای HNTرا نشان میدهد.
و میتوان قطر نانولولههای  HNTرا که در حدود  38تا 62
نانومتر است ،به خوبی مشاهده کرد [.]11

نخست مقدار  0/01گرم از  NCو  0/01گرم از  Fe3O4به
عنوان پرکننده و مقدار  0/1گرم از  HNTبه عنوان زمینه
وزن شد .سپس  HNTدر  20 mlآب رسوبزدایی پراکنده
شد و برای مدت  20دقیقه با همسانساز با دور 13000 rpm
همگن شد .سپس  NCو  Fe3O4بهطور جداگانه در 20 ml
آب رسوب زادیی یکنواخت شدند و سپس کم کم ،به محلول
 HNTافزوده شدند و محلول برای مدت  15دقیقه همگن شد.
محلول وازبحث
در مرحله آخرنتيجهها
شناسایی نانوذرات  Fe3O4با استفاده از طیف سنجی FT-IR
جاذب با آهنربای  1/4تسال جدا شد
در طیف  IRاین ترکیب که در شکل  2نشان داده شده
و محلول دور ریخته شد و جاذب در آون خالء در دمای 60 °C
شناسایی NCو  HNTبا استفاده از میکروسکوپ الکترونی()SEM
است نوارهای  3438و  1632 cm-1به ترتیب به شیوههای
خشک شد.
براساس شکل-1الف  SEMنانوسلولز دارای ساختار متخلخل ،ناهموار و دارای خلل و فرج است .هم چنین نشان دهنده
ارتعاشی کششی و خمشی  H–O–Hمربوط به آب (رطوبت)
اختصاص[ .شکل
نمونهمیشود ]10
فلز بربه سطح
سطحیبهتر
اتصال یا جذب
ب نهایت یک
دارند-1.در
شده
ساختار نامتعارف یا درهم ،ذرات با بافتی ناهمگن است که باعثجذب
نتیجهها و بحث
کششی پیوند
ارتعاش
ارتعاش
)SEM
الکترونی
میکروسکوپ
استفاده از
است،
به نانومتر
متعلق 62
 582از  38تا
 cmحدود
ناحیهرا -1که در
هایدرHNT
توان قطر نانولوله
دهد (.و می
نشان می
لولهای HNTرا
 HNTازبا ساختار
شناسایی  NCوتصویری
 Fe–Oنیز دیده میشود [.]12
نانوسلولز دارای ساختار
شکل-1الف
.[11]SEM
مشاهده کرد
براساس به خوبی

شکل ( 1الف) تصویر  SEMنانوسلولز و (ب) تصویر  SEMهالوسیت نانولوله
شکل 1الف) تصویر  SEMنانوسلولز ب) تصویر  SEMهالوسیت نانولوله
شناسایی نانوذرات  Fe3O4با استفاده از طیف سنجی FT-IR

در طیف  IRاین ترکیب که در شکل  2نشان داده شده است نوارهای  3438 cm-1و  1632 cm-1به ترتیب به شیوه های
ارتعاشی کششی و خمشی  H–O–Hمربوط به آب (رطوبت) جذب سطحی شده بر نمونه اختصاص دارند .در نهایت یک ارتعاش
در ناحیه 582 cm-1متعلق به ارتعاش کششی پیوند  Fe–Oنیز دیده میشود ].[12

نانوذرات Fe3O4
FT-IR
شکل  2طیف
Fe3O
شکل 2طیف  FT-IRنانوذرات 4

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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شناسایی نانوذرات  Fe3O4با استفاده از میکروسکوپ الکترونی( )SEMو تجزیه عنصری به روش EDX
تصویر های  SEMنانوذرات  Fe3O4به منظور بررسی ریخت آن در شکل-3الف نشان داده شده است .تصویرهای میکروسکوپ
الکترونی بیانگر کروی بودن و تا حد زیادی همگن بودن اندازه نانوذرات سنتز شده است .هم چنین تجزیه عنصری  EDXدر

سنتز و شناسایی نانوچندسازه مغناطیسی هالوسیت ...

شناسایی نانوذرات  Fe3O4با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
کششی در ناحیه  3626و  3437 cm-1مربوط به پیوند ،O–H
( )SEMو تجزیه عنصری به روش EDX
ارتعاش کششی در ناحیه  2894 cm-1مربوط به پیوند ،C–H
تصویرهای  SEMنانوذرات  Fe3O4به منظور بررسی
ارتعاش مربوط به پیوند  C=Oدر ناحیه  ،1769 cm-1ارتعاش
ریخت آن در شکل -3الف نشان داده شده است .تصویرهای
کششیدر ناحیه  1634 cm-1مربوط به پیوند  O–Hاست []13
میکروسکوپ الکترونی بیانگر کروی بودن و تا حد زیادی
ارتعاش خمشی مربوط به  C–O–Cدر ناحیه  ،1061 cm-1نوار
نانوذرات Fe3O4
چنینطیف
شکل2
همگن بودن اندازه نانوذرات سنتز شده است .هم
کششی نامتقارن مربوط به گونه  Si–O–Siدر ناحیه
تجزیه FT-IRارتعاش
عنصری  EDXدر شکل -3ب حضور پیکهای قوی از عناصر
 ،913 cm-1ارتعاش کششی مربوط به پیوند  O–Hگروههای
 Feو  Oرا نشان میدهد که بیانگر اجزای ترکیب ذرات آهن
داخلی  Al–O–Hدر ناحیه  791 cm-1و ارتعاش کششی
-1
اکسید سنتز شده
 ،687 cmEDXهمچنین ارتعاش
ناحیه
Si–Oبه در
تجزیهپیوند
مربوط به
روش
عنصری
است Fe3O.با استفاده از میکروسکوپ الکترونی( )SEMو
شناسایی نانوذرات 4
میکروسکوپاست
تصویرهای583 cm-1
است.در ناحیه
Fe–O
مربوط به
پیوندشده
نشان داده
کششی-3الف
تصویر های  SEMنانوذرات  Fe3O4به منظور بررسی ریخت آن در شکل
-1
سنجی
استفاده از
 M-NC/HNTبا
شناسایی
cmدر463
ناحیه
قوی در
نهایت دو
نانوذراتو در
اندازه []14
 532وEDX
عنصری
تجزیه
ارتعاشچنین
است .هم
سنتز شده
طیفبودن
همگن
حد زیادی
نانوچندسازهکروی بودن و تا
الکترونی بیانگر
FT-IR
 Si–O–Siو
ارتعاش
بیانگرمتعلق
شکل -3ب حضور پیکهای قوی از عناصر  Feو  Oرا نشان میکهدهدبهکهترتیب
پیوندسنتز شده
کششیاکسید
ذرات آهن
اجزای بهترکیب
شکل  4مجموعه پیکهای این ترکیب شامل دو ارتعاش
 Al–O–Siاست ،را شامل میشود [ ۱۵و .]۱۶
دراست.
"شکل"3

گروههای داخلی  Al–O–Hدر ناحیه  791 cm-1و ارتعاش کششی مربوط به پیوند  Si–Oدر ناحیه  ،687 cm-1هم چنین
ارتعاش کششی مربوط به پیوند  Fe–Oدر ناحیه  583 cm-1است ] [14و در نهایت دو ارتعاش قوی در ناحیه 532 cm-1
و 463 cm-1که به ترتیب متعلق به ارتعاش کششی پیوند  Si–O–Siو  Al–O–Siاست ،را شامل میشود ].[15,16

نانوذراتآهن
 EDXنانوذرات
روش EDX
نانوذراتآهن
SEMنانوذرات
تصویر SEM
شکل
آهن
عنصریبهبه روش
تجزیهعنصری
(ب)تجزیه
آهنو ب)
(الف) تصویر
شکل 33الف)

شناسایی نانوکامپوزیت M-NC/HNT
شناسایی نانوکامپوزیت  M-NC/HNTبا استفاده از طیفسنجی FT-IR

در شکل  4مجموعه پیکهای این ترکیب شامل دو ارتعاش کششی در ناحیه  3626 cm-1و  3437 cm-1مربوط به پیوند
 ،O–Hارتعاش کششی در ناحیه  2894 cm-1مربوط به پیوند  ،C–Hارتعاش مربوط به پیوند  C=Oدر ناحیه،1769 cm-1
ارتعاش کششی در ناحیه 1634 cm-1مربوط به پیوند  O–Hاست ] .[13ارتعاش خمشی مربوط به  C–O–Cدر ناحیه cm-1
 ،1061نوار ارتعاش کششی نامتقارن مربوط به پیوند  Si–O–Siدر ناحیه  ،913 cm-1ارتعاش کششی مربوط به پیوند O–H
شکل  4طیف 6 FT-IR
نانوچندسازه M-NC/HNT
شکل 4طیف  FT-IRنانوکامپوزیت M-NC/HNT

()JARCبا استفاده از الگوی پراش پرتو ایکس )(XRD
M-NC/HNT
نانوکامپوزیت
شناسایی
شیمی
کاربردی در
نشریه پژوهشهای
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با توجه به شکل 5پیکهای مشاهده شده با شدت باال ،در ناحیه˚ 19/6˚ ،12/2و˚ 20/5حاصل از هم پوشانی پیک  HNTو
 Fe3O4است .هم چنین پیکهای مشاهده شده در ناحیه˚ 30/32و˚ 43/26مربوط به  Fe3O4و پیکهای مشاهده شده در
ناحیههای˚ 57/20˚، 35/49و˚ 62/87حاصل هم پوشانی پیکهای  HNTو  Fe Oاست .پیکهای دیگر که در شکل نشان

محمدعلی تهرانی و همکاران

شناسایی نانوچندسازه  M-NC/HNTبا استفاده از الگوی پراش
پرتو ایکس ()XRD

شناسایی نانوچندسازه  M-NC/HNTبا استفاده از میکروسکوپ
الکترونی روبشی ()SEM

با توجه به شکل  5پیکهای مشاهده شده با شدت باال،
در ناحیه˚ 19/6˚ ،12/2و ˚ 20/5حاصل از هم پوشانی پیک
 HNTو  Fe3O4است .همچنین پیکهای مشاهده شده
در ناحیه ˚ 30/32و ˚ 43/26مربوط به  Fe3O4و پیکهای
مشاهده شده در ناحیههای ˚ 57/20˚ ،35/49و ˚62/87
حاصل همپوشانی پیکهای  HNTو  Fe3O4است .پیکهای
دیگر که در شکل نشان داده شده اند ،ساختار بلوری ترکیب
را تأیید میکنند [.]17

تصویرهای  SEMنانوچندسازه  M-NC/HNTبه منظور
بررسی ریخت آن در شکل  6نشان داده شده است .در این
تصاویر افزون بر مشاهده ساختار لولهای هالوسیت ،ذرات نانو
اکسید آهن اندازه حدود  37تا  79نانومتر هم ،در کنار ذرات
نانوسلولز بر روی این نانولولهها قابل مشاهده است [.]18

بررسی ویژگی مغناطیسی
ویژگی مغناطیسی نانوذرات  Fe3O4و نانوچندسازه

شکل 5طیف  XRDنانوکامپوزیتM-NC/HNT

شناسایی نانوکامپوزیت  M-NC/HNTبا استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی()SEM

تصویرهای  SEMنانوکامپوزیت  M-NC/HNTبه منظور بررسی ریخت آن در شکل  6نشان داده شده است .در این تص

افزون بر مشاهده ساختار لولهای هالوسیت ،ذرات نانو اکسید آهن اندازه حدود  37تا  79نانومتر هم ،در کنار ذرات نانوسلو
روی این نانولولهها قابل مشاهده است ].[18
شکل 5طیف  XRDنانوکامپوزیتM-NC/HNT

شناسایی نانوکامپوزیت  M-NC/HNTبا استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی()SEM

تصویرهای  SEMنانوکامپوزیت  M-NC/HNTبه منظور بررسی ریخت آن در شکل  6نشان داده شده است .در این تصاویر

شکل  5الگوی  XRDنانوچندسازه M-NC/HNT

افزون بر مشاهده ساختار لولهای هالوسیت ،ذرات نانو اکسید آهن اندازه حدود  37تا  79نانومتر هم ،در کنار ذرات نانوسلولز بر
M-NC/HNT
شکل 5طیف  XRDنانوکامپوزیت
روی این نانولولهها قابل مشاهده است ].[18

شناسایی نانوکامپوزیت  M-NC/HNTبا استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی()SEM

تصویرهای  SEMنانوکامپوزیت  M-NC/HNTبه منظور بررسی ریخت آن در شکل  6نشان داده شده است .در این تصاوی
افزون بر مشاهده ساختار لولهای هالوسیت ،ذرات نانو اکسید آهن اندازه حدود  37تا  79نانومتر هم ،در کنار ذرات نانوسلولز
روی این نانولولهها

[18]SEM
تصویراست
مشاهده
قابل
نانوذرات( ،Fe3O4 .ب) تصویر SEM
شکل ( 6الف)

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

M-NC/HNT
تصویر و (ج)
HNT/NC
نانوچندسازه
نانوکامپوزیت HNT/NCج) تصو
نانوچندسازه SEM
 SEMب) تصویر
تصویر Fe3O4
 SEMنانوذرات
الف)
شکل 6
 SEMنانوکامپوزیتM-NC/HNT
بررسی خاصیت مغناطیسی
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8

سنتز و شناسایی نانوچندسازه مغناطیسی هالوسیت ...

درصد جذب ،این است که با افزایش  H+در
اندازهافت
علت
مغناطیسی  M-NC/HNTبا استفاده از دستگاه VSM
گیری شد
صیت مغناطیسی نانوذرات  Fe3O4و نانوکامپوزیت مغناطیسی  M-NC/HNTبا استفاده از دستگاه VSM
محیطهای اسیدی ،رقابت  H+برای جذب مکانهای فعال بر
اندازهگیری شد (شکل.)7
شکل.)7
روی جاذب نسبت به یونهای  ،Znبیشتر میشود .همچنین،
در pHهای بیشتر از  7یون روی به صورت هیدروکسید رسوب
میکند و باز هم درصد جذب کاهش پیدا میکند [.]20

بررسی اثر غلظت برای حذف یون روی به وسیلهی جاذب
M-NC/HNT

 M-NC/HNTآهن
توسط جاذب
روی
نمودار درصد
تغییراتpH0تا
متفاوت نیترات
های
یونت
حذفغلظ
بررسی
شکلدر 8این
روی،با از /1
شکل  7نمودار  VSMگرفته شده از ( Fe O (aو (M-NC/HNT (b
 ،3 ppm M-NC/HNTبا  pHبرابر  ،6در زمان  30دقیقه و با دور،150
شکل  7نمودار  VSMگرفته شده از(b،Fe3O4 (a
بررسی اثر غلظت برای حذف یون روی به وسیله ی جاذب M-NC/HNT
با  0/01گرم جاذب مغناطیسی ،در دمای محیط تماس
اشباع شدگی مغناطیسی برای نانوذرات  Fe3O4برابر با
جاذبدور ،150با  0/01گرم
برایدقیقه و با
زمان 30
غلظت ،6در
که pHبرابر
داد ،3با
ppm
ها 0/1تا
روی،ه از
متفاوت
های
Mغلظت
بررسی
جاذب در این
خاصیت
است.
14
emu/g
-NC/HNT
جاذب 50 emu/gو برای
برای برابر با
نانوذرات وFe3O4
باعشدگی مغناطیسی برای
بهینه
نشان
نیتراتنتیج
شدند.
داده
14
emu/g
 M-NC/HNTبرابر
50 emu/g
جاذب  M-NC/HNTدر
علت برای
است .بهینه
که غلظت
روینشان
نتیجه ها
تماس
مغناطیسی ،در دمای محیط
این که
داد 2
ppm
شدند .یون
دردادهحذف
M-NC/HNT
می را
جاذبآن
جداسازی
چندسازه
مغناطیسی
است .ویژگی
مغناطیسی
کند.از کاهش خاصیت
فراهم
امکان آهنربا
استفاده از
محلول ،با
جداسازی آن را از
ناطیسی کامپوزیت امکان
چندانی نمیکند ،به این دلیل
تغییر چندانی
2 ppm
هایازبیشتر از
در غلظت
جذب
در درصد
این که
درصد .علت
روی  2 ppmاست
حذف یون
تغییر
2 ppm
بیشتر
های
غلظت
جذب
ویژگی
فراهم میکند .کاهش
محلول ،با استفاده از آهن ربا
مپوزیت به دست آمده به دلیل وجود  HNTو  NCاست ].[19
) .است که جاذب در حال اشباع شدن
دلیل
این
کند ،به
جاذب در حالنمی
 HNTو
مغناطیسی چندسازه به دست آمده به دلیل وجود
شکل9
است (
اشباع شدن
است که
است (شکل.)9
 NCاست [.]19
4

3

رسی عامل های جاذب  M-NC/HNTدر حذف یون روی

رسی اثر  pHدر جاذب  M-NC/HNTبرای حذف یون روی

بررسی اثر  pHدر جاذب  M-NC/HNTبرای حذف یون روی

این عامل محلولهای  2 ppmاز نیترات روی ،در  pHهای  3تا  ،8طی مدت زمان  30دقیقه ،با دور  ،150 rpmبا 0/01

در این عامل محلولهای  2 ppmاز نیترات روی ،در pHهای
 0M-NC/HNTدر حذف یون روی برابر با 6
م جاذب مغناطیسی تماس داده شدند .مشاهده شد که  pHبهینه برای جاذب
 3تا  ،8طی مدت زمان  30دقیقه ،با دور  ،150 rpmبا /01
اسیدیpH،
مشاهدههایشد که
تماسباداده
گرمافتجاذب
رقابت H+برای جذب مکانهای
شدند.در محیط
افزایشH+
مغناطیسیاست که
درصد جذب ،این
ت( .شکل  .)8علت
 M-NC/HNTدر
جاذب
بهینه برای
برابریونبا روی به صورت هیدروکسید
رویاز 7
یونبیشتر
حذف های
چنین ،در pH
بیشتر میشود .هم
یونهای ،Zn
ل بر روی جاذب نسبت به
 6است (شکل .)8

وب میکند و باز هم درصد جذب کاهش پیدا میکند ].[20

شکل  9نمودار درصد حذف یون روی بهوسیله جاذب  M-NC/HNTبا
غلظت M-NC/HNTبا تغییرات غلظت
توسط جاذب
شکل  9نمودار درصد حذف یون روی
تغییرات

بررسی اثر نسبت اجزا جاذب  M-NC/HNTبرای حذف یون روی

بررسی اثر نسبت اجزا جاذب  M-NC/HNTبرای حذف یون روی

شکل  8نمودار درصد حذف یون روی به وسیله جاذب M-NC/HNT

 M-NC/HNTآهن با تغییرات pH
جاذب
شکل  8نمودار درصد حذف یون روی
توسط 9
تغییرات pH
آهن با

در این بررسی محلولهای روی نیترات ،2 ppm ،در زمان
 30دقیقه و با  pHبرابر با  6و دور  ،150با  0/01گرم جاذب
با نسبتهای متفاوت ،در دمای محیط تماس دا ده شدند.
10
مشاهده شد که نسبت بهینه برای جاذب  M-NC/HNTدر
حذف یون روی ،نسبت  HNTبه  NCبه  Fe3O4به ترتیب،

ررسی اثر غلظت برای حذف یون روی به وسیله ی جاذب M-NC/HNT

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
56
 ،150با  0/01گرم
ر این بررسی غلظتهای متفاوت نیترات روی ،از  0/1تا  ،3 ppmبا  pHبرابر  ،6در زمان  30دقیقه و با دور

اذب مغناطیسی ،در دمای محیط تماس داده شدند .نتیجه ها نشان داد که غلظت بهینه برای جاذب  M-NC/HNTدر

ذف یون روی  2 ppmاست .علت این که درصد جذب در غلظتهای بیشتر از  2 ppmتغییر چندانی نمیکند ،به این دلیل
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در این بررسی محلولهای نیترات روی ،2 ppm ،در زمان  30دقیقه و با  pHبرابر با  6و دور  ،150با  0/01گرم جاذب با
 M-NC/HNTدر حذف یون
جاذب
بهینه برای
نسبت
مشاهده شد
محیط تماس
نسبتهای متفاوت  ،در دمای
 HNTبه
مقدار
هر چه
استکهکه
شدند.دلیل
داده این
است .به
1:1:10

بررسی اثر مقدار جاذب  M-NC/HNTبرای حذف یون روی

جذباستهمکه هر
این دلیل
است .به
ی1:1:
ترتیب،م10
عنوانFe3O
روی ،نسبت  HNTبه  NCبه 4
مقدارشود
چه می
کمت ر
درصد
شود،
بستربه کم
 HNTبه عنواندربستراینکم بررسی محلولهای  2 ppmروی نیترات با pH
روی ،2 ppm ،در زمان  30دقیقه و با  pHبرابر با  6و دور  ،150با  0/01گرم جاذب با
نیترات
ر این بررسی محلولهای
(شکل.)10
شود (شکل.)10
میشود ،درصد جذب هم کمتر می
برابر با  ،6در مدت زمان  90دقیقه ،با دور 250در دمای
سبتهای متفاوت  ،در دمای محیط تماس داده شدند .مشاهده شد که نسبت بهینه برای جاذب M-NC/HNTدر حذف یون
جاذب از  0/003تا  0/05گرم تماس
متفاوت
مقادیر
بررسی اثر مقدار جاذبمحیط با
یون روي
براي حذف
M-NC/HNT
شدند.بستر کم
داده عنوان
وی ،نسبت  HNTبه  NCبه  Fe3O4به ترتیب 1:1:10،است .به این دلیل است که هر چه مقدار  HNTبه
مشاهده شد که مقدار جاذب بهینه برای جاذب
در این بررسی محلولهای  2 ppmنیترات روی با  pHبرابر با  ،6در مدت زمان  90دقیقه ،با دور 250در دمای محیط با
روی  0/005گرم است .مقدار
 M-NC/HNTدر حذف یون
یشود ،درصد جذب هم کمتر میشود (شکل.)10
مشاهده شد که مقدار جاذب بهینه برای جاذب M-
مقادیر متفاوت جاذب از  0/003تا  0/05گرم تماس داده شدند.
جاذب مغناطیسی نشان میدهد که افزودن دو جزء به عنوان
 NC/HNTدر حذف یون روی  0/005گرم است .مقدار جاذب مغناطیسی نشان میدهد که افزودن دو جزء به عنوان فیلر به
پرکننده به بستر  HNTباعث شده است که مقدار جاذب در
بستر  HNTباعث شده است که مقدار جاذب در  0/005گرم بهینه شود (شکل.)12
 0/005گرم بهینه شود (شکل.)12

جاذب
جاذببا تغییرات نسبت
M-NC/HNT
حذفتوسط
یون روی
نمودارحذف
 10درصد
نمودار
شکل 10
 M-NC/HNTبا
جاذب بهوسیله
یون روی
درصد
شکل

تغییرات نسبت جاذب

بررسی اثر زمان در جاذب  M-NC/HNTبرای حذف یون روی

بررسی اثر زمان برای حذف یون روی بهوسیله جاذب M-NC/HNT

در زمانهای متفاوت از  30تا  150دقیقه ،محلولهای  2 ppmنیترات روی با  pHبرابر  6و دور ،150با مقدار  0/01گرم

در زمانهای متفاوت از  30تا  150دقیقه ،محلولهای

جاذب( ،با نسبت  ) 10:1:1در دمای محیط تماس داده شدند .مشاهده شد که هرچه زمان بیشتر شود ،جذب هم بیشتر
نسبت جاذب
تغییرات
pHتوسط
یون باروی
نمودار درصد
شکل 10
0/01
M-NC/HNTبا بامقدار
جاذبو دور،150
برابر 6
حذفروی
نیترات
2 ppm
میشود .زمان بهینه برای جاذب  M-NC/HNTدر حذف یون روی  90دقیقه است .علت ثابت شدن درصد جذب زمانهای

گرم جاذب( ،با نسبت  )10:1:1در دمای محیط تماس داده
شکل  12نمودار درصد حذف یون روی بهوسیله جاذب  M-NC/HNTبا
روی.)11
یونشکل
حذفشود (
اشباع می
این است که
دقیقه،
بیشتراثراز 90
جاذب برای
M-NC/HNT
جاذب
زمان در
ررسی
تغییرات وزن جاذب
شدند .مشاهده شد که هرچه زمان بیشتر شود ،جذب هم
شکل  12نمودار درصد حذف یون روی توسط جاذب  M-NC/HNTبا تغییرات وزن جاذب
ر زمانهای متفاوت از  30تا  150دقیقه ،محلولهای  2 ppmنیترات روی با  pHبرابر  6و دور ،150با مقدار  0/01گرم

بیشتر میشود .زمان بهینه برای جاذب  M-NC/HNTدر
بیشتر شود ،جذب هم بیشتر
درصدزمان
شدنهرچه
ثابتشد که
مشاهده
تماس
حذفدمای
جاذب( ،با نسبت  ) 10:1:1در
جذب
شدند.علت
دادهاست.
دقیقه
محیط90
یون روی
در این بررسی مقدار  0/005گرم جاذب با محلولهای
جاذب
این 90است
جاذبهای بیشتر
یشود .زمان بهینه برای زمان
زمانهای
اشباعشدن درصد
علت ثابت
دقیقهکهاست.
دقیقه ،روی
M-NC/HNTاز در90حذف یون
 2 ppmدر  pHبرابر با  ،6در طی  90دقیقه و با
جذبروی
نیترات
میشود (شکل.)11
دور  ،250در دماهای  18تا  30درجه سانتیگراد ،تماس داده
یشتر از  90دقیقه ،این است که جاذب اشباع میشود (شکل.)11
M-NC/HNTبهینه برای حذف یون روی به
جاذبکه دمای
مشاهدهیشد
شدند.
بررسی اثر دما برای حذف یون روی به وسیله
وسیلهی  M-NC/HNTدمای محیط است (شکل.)13
در این بررسی مقدار  0/005گرم جاذب با محلولهای نیترات روی  2 ppmدر  pHبرابر با  ، 6در طی  90دقیقه و با دور ،250
بررسی اثر دما برای حذف یون روی به وسیلهی جاذب M-NC/HNT

در دماهای  18تا  30درجه سانتی گراد ،تماس داده شدند .مشاهده شد که دمای بهینه برای حذف یون روی به وسیله ی M-

زماندمای محیط است (شکل.)13
NC/HNT
شکل  11نمودار درصد حذف یون روی توسط جاذب  M-NC/HNTبا تغییرات
11

شکل  11نمودار درصد حذف یون روی بهوسیله جاذب  M-NC/HNTبا
تغییرات زمان
شکل  11نمودار درصد حذف یون روی توسط جاذب  M-NC/HNTبا تغییرات زمان
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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شکل  13نمودار درصد حذف یون روی بهوسیله جاذب  M-NC/HNTبا
تغییرات
دماجاذب  M-NC/HNTبا تغییرات دما
توسط
شکل  13نمودار درصد حذف یون روی
12
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جاذب 8 M-NC/HNTمرتبه برای حذف یون روی  2 ppmمورد استفاده قرار گرفت .پس از هر بار استفاده ،جاذب چند با

با نیتریک اسید  3 Mاسید شویی و چند بار آب شویی شد تا تمام یون جذب شده در جاذب و اسید اضافی خارج شده ،دوبار

سنتز و شناسایی نانوچندسازه مغناطیسی هالوسیت ...

گرفته شود ،به این منظور نمونهها را از صافی عبور داده،
بررسی مقدار اشباع شدگی جاذب  M-NC/HNTبرای حذف یون
سپس  pHآنها برابر با  6تنظیم شد و هر نمونه  5بار مورد
روی 13نمودار درصد حذف یون روی توسط جاذب  M-NC/HNTبا تغییرات دما
شکل
تجزیه قرار گرفت .در مرحله اول خود نمونه بدون هیچ گونه
جاذب  8 M-NC/HNTمرتبه برای حذف یون روی 2 ppm
افزایش یون روی ،به دستگاه تزریق شد که به دلیل ناچیز
حذف یون
قرار برای
M-NC/HNT
رویهر بار استفاده ،جاذب چند
پس از
گرفت.
جاذباستفاده
ررسی مقدار اشباع شدگیمورد
روی ( )IIدر نمونه دستگاه ،جذبی را نشان نداد .در
جاذبیون
شداستفاده،بودن
چند بار
شوییهر بار
آبپس از
گرفت.
اسید مورد
روی 2 ppm3
حذف یون
مرتبه برای
قرار بار
استفادهچند
شویی و
اسید M
نیتریک
ذب8 M-NC/HNTبار با
دوبارهمقدار  20میکروگرم روی به نمونهها افزوده شد و
مرحلهه،دوم
جاذب و
شویی در
آب شده
جذب
شویی ویون
اسید تمام
یتریک اسید  3 Mتا
شده،اضافی خارج شد
خارجو اسید
اضافیجاذب
اسید شده در
یون جذب
شد تا تمام
چند بار
مقدار جذب آنها اندازهگیری شد .در مرحله سوم جاذب به
مشاهدهپس
جاذبجذب
مقدار
کمترین
گیرد.
رد استفاده قرار گیرد .دوباره
شد (ازشکل.)14
استفاده از
بازیابی و
قرارمرتبه
استفاده از 8
مورد جذب پس
کمترین مقدار
نمونهها افزوده شد و مقدار جذب یون روی به وسیلهی جاذب
 8مرتبه بازیابی و استفاده از جاذب مشاهده شد (شکل.)14
مورد بررسی قرار گرفت .نتیجههای به دست آمده در جدول
 1نشان داده شده است .همچنان که دیده میشود ،در پساب
آبکاری نسبت به نمونههای آبی ،مقدار بیشتری روی وجود
دارد که پس از تماس با جاذب مقدار روی در نمونهها به مقدار
چشمگیری کاهش پیدا کرده است .نتیجهها نشان میدهد
که نانوچندسازه  M-NC/HNTتوانایی مناسبی در حذف یون
روی از محلولهای آبی دارد.
طی
 M-NC/HNTدر
جاذب
روی بر
شکل 14
M-NC/HNT
شدن جاذب
اشباع
یونروی با
حذفیون
درصدحذف
نمودار درصد
 14نمودار
شکل
بهکارگیری متوالی جاذب

جاذبون روی
دمایحذف ی
M-NC/HNTم برای
سی نمودار های هم دمای
 M-NC/HNTبرای حذف
جاذبنمودارهای ه
بررسی
یونبا روی
غلظتهای متفاوت مقدار 0/005گرم جاذب افزوده شد و تمام شرایط بهینه اعمال شد .پس از
محلولهای نیترات روی

های
 15غلظ
شکل با
فرندلیچ (روی
های) ونیترات
محلول
سی دو مدل النگمویر ( به
مقدار  M-NC/HNTاز مدل
متفاوتکه جاذب
مشخص شد
تب)
نمودار-
نمودار-الف
شکل15

دلیچ پیروی میکند 0/005 .گرم جاذب افزوده شد و تمام شرایط بهینه اعمال شد.
پس از بررسیدو مدل النگمویر (شکل 15نمودار-الف) و فرندلیچ
(شکل 15نمودار-ب) مشخص شد که جاذب  M-NC/HNTاز
مدل فرندلیچ پیروی میکند.

(الف)

(الف)

13

بررسی نانوجاذب  M-NC/HNTبر روی پساب آبکاری
نمونههای حقیقی که مورد مطالعه قرار گرفتند ،عبارت
بودند از آب رودخانه فشم در استان تهران با  pHبرابر با ،6/9
آب شرب منطقه  4با  pHبرابر با  7/1و پساب آبکاری گالوانیزه
کارگاه آبکاری ،واقع در صالح آباد با  pHبرابر با  6/4که در
آذر ماه سال  93گردآوری شده ،مورد آزمون قرار گرفتند.
برای شروع تجزیه نمونهها ،باید ذرات کلوئیدی و معلق آنها

(ب)

روی
حذفمدلیون
M-NC/HNTبا در
دمای جاذب
ایزوترم هم
الف-نمودار
(الف)
النگمویر و
استفاده از
 M-NC/HNTدر حذف یون روی
جاذب
15نمودار
شکل15
شکل
(ب)
M-NC/HNT
جاذب
دمای
م
ه
نمودار
(ب)
و
النگمویر
مدل
از
استفاده
با نمودار ب -ایزوترم جاذب  M-NC/HNTدر حذف یون روی با استفاده از مدل فروندلیچ
در حذف یون روی با استفاده از مدل فروندلیچ

شکل  15نمودار الف -ایزوترم جاذب  M-NC/HNTدر حذف یون روی با استفاده از مدل النگمویر و

پساب آبکاری
ایزوترمروی
 M-NC/HNTبر
 M-NC/HNTدر حذف یون روی با استفاده از مدل فروندلیچ
جاذب
بررسی نانوجاذبنمودار ب-
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 95با  ، 6/93آب
پاییز برابر
تهران،3با pH
دهم،استان
فشم در
نمونههای حقیقی که مورد مطالعه قرار گرفتند ،عبارت بودند آب رودخانه
شماره
سال

58
پسابآبکاری
روی 7وپساب
M-NC/HNT
نانوجاذب
آبکاری گالوانیزه کارگاه آبکاری ،واقع در صالح آباد با  pHبرابر با  6/42که در
برابر بابر /13
منطقه  4با pH
بررسیشرب
نمونههای حقیقی که مورد مطالعه قرار گرفتند ،عبارت بودند آب رودخانه فشم در استان تهران با  pHبرابر با  ، 6/93آب
شرب منطقه  4با  pHبرابر با  7/13و پساب آبکاری گالوانیزه14کارگاه آبکاری ،واقع در صالح آباد با  pHبرابر با  6/42که در

 ،مقدار بیشتری روی وجود دارد که پس از تماس با جاذب مقدار روی در نمونهها به مقدار چشمگیری کاهش

ت .نتیجه ها نشان میدهد که نانوکامپوزیت  M-NC/HNTتوانایی مناسبی در حذف یون روی از محلولهای
محمدعلی تهرانی و همکاران

جدول  1نتایج حذف یون روی در نمونههای حقیقی

جدول  1نتیجههای حذف یون روی در نمونههای حقیقی
نتیجهگیری
در پژوهش حاضر به منظور بررسی فرایند حذف یون روی
درصد جذب مقدار  Zn2+اضافه شده
نمونه
یون روي)(II
از نانوچندسازه  M-NC/HNTبه عنوان جاذب استفاده و
µg
آب رودخانه
---*N.D
تأثیر عاملهای متفاوت بر فرایند مطالعه شد .تأثیر حضور
فشم
20
**(92/6 )4/1
همزمان نانو جاذب طبیعی  HNTبه همراه  NCبا توجه
---N.D
به خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد آنها موجب
آب شرب
20
(92/3 )3/7
شد تا برای نخستین بار نانوجاذبی جدید برای حذف یون
---(92/8 )2/9
پساب آبکاری
روی از نمونههای آبی معرفی شود .ضمن آنکه مغناطیس
گالوانیزه
20
(93/5 )2/6
شدن آن توسط نانوذرات  Fe3O4موجب شد تا قابلیت جذب
* ( Not Detectionقابل تشخیص نیست).
**  RSDمربوط به  5بار تکرار آزمایش به دست آمده است.
و جمعآوری آن با بازده و سهولت باالتری انجام گیرد.
نتیجههای بررسیها پس از انجام پنج مرتبه آزمایش مکرر
مقایسه حداکثر ظرفیت جذب یون روی با استفاده از جاذب
نشان دادند ،که عاملهای بهینه برای حذف یون روی با
مغناطیسی ( M(NC/HNTsبا دیگر جاذب ها
نانوجاذب  pH ،M-NC/HNTبرابر با  ،6زمان 90دقیقه،
)(M(NC/HNTsازبا دیگر جاذب ها
استفاده از جاذب
ر ظرفیت جذب یون روی با
مغناطیسیشها ،از نظر استفاده
پیشنهادی با دیگر رو
مقایسه روش
غلظت جاذب  ،2 ppmنسبت  HNTبه  NCبه  Fe3O4به
جاذبکهدراثر حذف
ستفاده مازیدهد
نظر ا 2نشان
جاذبها،در ازجدول
جاذب  0/005گرم و دما  25درجه
مقدارروی با
 ،1:1:10یون
ترتیباثر حذف
روی بامیدهد که
یوننشان
جدول 2
پیشنهادی با دیگر روش
دیگر
به
نسبت
باالتر
جذب
ظرفیت
دلیل
به
(M(NC/HNTs
سانتیگراد هستند .جذب نهایی یون روی پس از محاسبه
طبیعیافزون بر این ،عواملی چون طبیعی
چون است.
عواملی بوده
این،ها ،بهتر
جاذب
به دیگر
نسبت
جذب
 M(Nبه دلیل ظرفیت
افزون بر
است.
باالتربوده
ها ،بهتر
جاذب
تکرارپذیری نتیجهها  94/9درصد با انحراف استاندارد نسبی
محیط
سازگاری با
سمیدارابودن،
محیطغیر
بودنی باجاذب،
جاذب جذب
بود.سرعت
درصداال و
کاتیونی ب
ظرفیت
ویژه باال،
بودن سطح
زیست،
غیر سمی بودن ،سازگار
 M-NC/HNTپس از  8بار بازیابی
زیست،تبادل 1/3
دارا بودن سطح ویژه باال ،ظرفیت تبادل کاتیونی باال و
و استفاده دوباره به کمترین مقدار جذب یون روی رسید.
است.سریع از دیگر مزایای استفاده از این جاذب
جاذبجذب
مزایای استفاده از اینسرعت
مزیت روش به کار برده شده عدم تولید لجن از رسوبات
است.
شیمیایی و کاربرد آسان آن است .در بررسیهای انجام شده

بر روی دو مدل جذب النگمویر و فروندلیچ نشان دادند که
جدول  2مقایسه روشهای به کار برده شده برای اندازهگیری یون روی
جدول  2مقایسه روشهای به کار برده شده برای اندازه گیری یون روی جاذب  M-NC/HNTدر حذف یون روی از مدل فروندلیچ
حداکثر ظرفيت
پیروی میکند.
منبع
نام جاذب بهکار رفته
روش
جاذب )(mol/g

1/42

][21

1/85

][22

FAAS

Chabazite

4/15

][23

FAAS

Clinoptilolite

5/46

][23

FAAS

Carbon column

7/03

][24

FAAS

Activated carbon powdered

8/52

][25

FAAS

((M-NC/HNT

9/45

در این
پژوهش

FAAS
FAAS

Mercaptobenzothiazole-clay

15 Turkish coals
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Synthesis and characterization of magnetic nanocellulose/halloysite
nanotube composite for zinc (II) removal from aqueous solutions
R.M.A.Tehrani1,*, A. Faridan2 and F. Hooshyar3
1. Associate Prof. of Analytical Chemistry, Department of Chemistry, Yadegar Imam Khomeini (RAH)
Shahre Rey Branch, Tehran, Iran
2. MSc in Analytical Chemistry, Department of Chemistry, Yadegar Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey
Branch, Tehran, Iran
3. MSc in Analytical Chemistry, Department of Chemistry, Yadegar Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey
Branch, Tehran, Iran

Abstract: In this study, magnetic nanocellulose/halloysite nanotubes (M-NC/HNT) composite
was fabricated and studied as a nanoadsorbent for the removal of Zinc (II) from aqueous solutions.
The HNT as a mineral nanotube with unique properties along with NC after magnetization were
used as nanocomposite. The nano-adsorbent was characterized using Fourier transform infrared
spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM), and X-ray diffraction analysis
(XRD). The magnetization values of magnetic nanoparticles were measured by vibrating sample
magnetometer (VSM). The effects of various parameters like pH, initial Zn (II) concentration,
temperature, amount of adsorbent, and contact time on the efficiency of Zn (II) removal were
studied and their values were then optimized. The adsorption equilibrium data fitted well with
Freundlich isotherm model. The results showed that the (M-NC/HNT) composite could remove
the Zn (II) from industrial wastewater with an efficiency of 94.4 % The results of this study
indicated that the proposed nanoadsorbent with high stability can be easily recovered and reused.
Keywords: Zinc, Nanocellulose, Halloysite nanotube, Nanocomposite, Magnetic nanoadsorbent.
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