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ABSTRACT
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Arrhenius-type model indicate that the dominant mechanism during hot deformation of the Mg–10Li–1Zn alloy is dislocation climb which is controlled by the lattice
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سنتز و بررسی خواص جذب فریت کبالت و نانوکامپوزیت فریت کبالت-هیدروکسی آپاتیت
حمید نوربخش* ،1سید علی حسنزاده تبریزی

2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مرکز تحقیقات مواد پیشرفته ،دانشکده مهندسی مواد ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.
 -2دانشیار ،مرکز تحقیقات مواد پیشرفته ،دانشکده مهندسی مواد ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.

چکیده
در این تحقیق ،پودر فریت کبالت ( )CoFe2O4و کامپوزیت فریت کبالت-هیدروکسی آپاتیت به روش هم رسوبی سه مرحلهای سنتز شد .پودرهای سنتز شده با استفاده از
روشهای مشخصهیابی پراش پرتو ایکس ( ،)XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ( )FESEMو طیف سنجی مادون قرمز ( )FTIRمشخصهیابی شدند .نتایج پراش
پرتو ایکس تشکیل فاز هیدروکسی آپاتیت در کنار پیکهای فریت کبالت را تایید میکند .طیف  FTIRنشان دهنده تشکیل پیوندهای فسفاتی در ترکیب بود که تایید کننده
تشکیل هیدروکسی آپاتیت در کنار فاز فریت کبالت بود .نتایج آزمایشات جذب رنگ متیلن بلو ذرات نانو کامپوزیتی سنتز شده نشان داد با افزایش  pHمقدار جذب رنگ
افزایش داشت .همچنین مقادیر بهینه جذب با استفاده از  0/03گرم از جاذب در غلظت  10میلی گرم بر لیتر از متیلن بلو و  pH=9در زمان  45دقیقه در حدود  100درصد
به دست آمد .همچنین در نتایج به دست آمده مشاهده شد که میزان جذب متیلن بلو بر روی کامپوزیت سنتز شده بسیار باالتر از فریت کبالت بود و نیز نسبت به هیدروکسی
آپاتیت خالص در زمان پایینتری جذب انجام گرفت.

واژههاي کلیدی :فریت کبالت ،هیدروکسی آپاتیت ،کامپوزیت ،جذب رنگ ،متیلن بلو.
دريافت 1398/7/25 :پذیرش1399/2/31 :

 .1مقدمه
حضور فلزات سنگين در فاضالبهای آبی و پسابها ،يكى از
مسائل مهمی است كه سبب به خطر انداختن سالمت جانداران
موجود در آن اقليم ،گياهان و انسانها شده است [ .]1-3در
حال حاضر مطالعات فراوانی در مورد تمیز نگهداشتن محيط
زيست از آلودگیهاى صنعتى وجود دارد .به همين علت است
که محصوالت يا فرايندهايى كه توانایی حفظ محيط زيست
اطراف ما را از انواع خطرات و آلودگیها دارند ،بسيار مورد
توجه هستند .روشهاى مرسوم و رایج جهت تصفيه چنين
فاضالبهايى ،زیستی و شیمیایی است كه هر کدام از اين
روشها مزايا و محدوديتهاي خاص خود را دارد [.]4-8
فرايند جذب سطحى به خصوص با بهره گیری از كربن فعال
مورد توجه و مطالعه بسيارى از دانشمندان است؛ به دلیل
اینکه جهت حذف مقادير جزيى فلزات سنگين تاثیر گذار
است .ليكن به رغم استفاده زياد ،داراى معايبى مانند سرعت
آهسته جذب ،انعطاف پذيرى پايين ،هزينه بازيافت باال و

همچنين نياز به عوامل تولید كمپلكس جهت بهبود کارایی و
عملکرد آن در حذف نمودن آاليندههاى غير آلى ،باعث شده
تا عالقه و توجه زيادى به استفاده باال از آن به خصوص در
صنايع كوچك به دلیل غير اقتصادى بودن به وجود نیاید.
اين مشكالت سبب شده است تا تعداد زیادی از محققان در
این سالها به فكر سنتز و تولید جاذبهاى جديدى باشند
كه این مواد بتوانند جايگزين خوبی براى كربن فعال باشند
[ .]9هیدروکسی آپاتیت )HAp( 1يكى از موادى است كه
میتوان از آن جهت اين کارکرد استفاده نمود .به عنوان
مثال میتوان از ذرات هيدروكسى آپاتيت به عنوان فاکتور
و عامل يون زدا در پسابهاى صنعتى استفاده نمود [.]10
ذرات معدنى هیدروکسی آپاتیت قابلیت پاكسازى محيط را از
فلزات سنگين خطرناكی مانند روى ،سرب ،كادميوم ،واناديم،
آرسنيك و اورانيوم را دارد [ .]12 ,11حذف فلزات سنگين
از راه جايگزين کردن این فلزات با يونهاى كلسيمی که در
1. Hydroxyapatite
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ساختار بلورى هيدروكسى آپاتيت هستند ،انجام میپذیرد.
در این حال ،احتمال جايگزينى يونهاى هيدروكسيلی که
در ساختار بلورى هيدروكسی آپاتيت موجود میباشند ،با
يونهاى فلورايد و نیز كلرايد وجود دارد .از چنین خاصيتی
می توان جهت حذف يونهاى فلورايد از آبها بهره گرفت.
قابلیت باالى هيدروكسى آپاتيت جهت تعويض نمودن يونها،
این ماده را به يك ماده مهم جهت حذف فلزات سنگين از
انواع پسابهاى صنعتى تبديل نموده است [.]14 ,13
از دیگر کاربردهای مهم هیدروکسی آپاتیت جذب رنگ
متیلن بلو است .در تحقیقی وی و همکاران [ ]9هیدرکسی
آپاتیت با مقدار بلورینگی پایین جهت جذب رنگ متیلن بلو را
سنتز نمودند .نتایج این پژوهش نشان داد هیدروکسی آپاتیت
با میزان بلورینگی پایین ،دارای توانایی جذب باالی رنگ
متیلن بلو میباشد .آنها در پژوهش خود ثابت کردند برای
هیدروکسی آپاتیت تولید شده جذب بسیار سریع میباشد
و فقط در دو دقیقه به حالت پایدار میرسد .در پژوهشی
دیگر غنی زاده و همکارانش [ ]15با بهره گیری از خاکستر
استخوان که با قرار گرفتن استخوان طبیعی در کوره به مدت
زمان  2ساعت و دمای ℃  800و در نهایت عملیات خردایش
روی آن تهیه شده بود بررسی جذب متیلن بلو را صورت
دادند .الگوی پراش پرتو ایکس پودر سنتز شده نشان دهنده
فاز هیدروکسی آپاتیت می باشد .پژوهش آنها نشان داد با باال
رفتن  pHمیزان جذب متیلن بلو بر روی هیدروکسی آپاتیت
افزایش خواهد یافت .همچنین در پژوهش آنها ثابت شد که
میزان جذب متیلن بلو بر روی هیدروکسی آپاتیت آنها از
ایزوترم جذب فروندلیچ پیروی می کند .اگرچه در حال حاضر
تركيبات كلسيم فسفاتي مصرف و کاربرد روز افزون دارند اما
هنوز روشهاي سنتز آنها براي حصول بهترين فرايند توليد،
به خصوص در مورد هيدروكسي آپاتيت در دست بررسی و
تحقیق است.
همانطور که اشاره شد هیدروکسی آپاتیت یکی از
مهمترین مواد برای جذب آلودگی هاست که تا کنون به کار
رفته است .هیدروکسی آپاتیت با مواد زیادی کامپوزیت شده
است [ .]19-16به دلیل مشـکل بودن جداسازي نانوذرات
جاذب از آب ،که مانعی در اسـتفاده از ایـن روش به صـورت
کـاربردي مـیشـود ،جداسـازي بـه روش مغناطیسی،
یـک تکنیـک مـوثر در خـارج سـاختن جـاذب از آبهاي
پسماند با اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی اسـت .در
تحقیقات فروغی و همکاران نانوکامپوزیتهای فریت منیزیم-
هیدروکسی آپاتیت و فریت کبالت-هیدروکسی آپاتیت برای
حذف آلودگیهای آب و رسانش دارو با استفاده از روش
میکروامولسیون سنتز شد [ .]21 ,20ضرورت این تحقیق
را میتوان بررسی روشهای جدید و آسان برای سنتز
ساختارهای هسته-پوسته برای استفاده در کاربردهای متنوع
از جمله جذب آلودگیها ،دارو رسانی ،هایپر ترمیا و کاررهای
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مغناطیسی دانست .از این رو در این تحقیق به منظور
جداسازی آسان و کاربردی نانو ذرات جاذرب از محیط و نیز
باالبردن قابلیت جذب ،فاز مغناطیسی فریت کبالت به روش
هم رسوبی سنتز شده و روی آن فاز هیدروکسی آپاتیت سنتز
شده است .به طور کلی میتوان نوآوری این تحقیق را در
روش سنتز چند مرحلهای جدید برای سنتز ساختار هسته-
پوستهی فریت کبالت-هیدروکسی آپاتیت بیان کرد .در این
تحقیق هدف سنتز نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت -فریت
کبالت با استفاده از روش رسوبی و استفاده از آن به عنوان
جاذب برای رنگهای آزو میباشد.

 .2مواد و روش تحقيق
مواد
از نمکهای کلرید آهن شش آبه ( ،)FeCl3·6H2Oکلرید کبالت
شش آبه ( ،)CoCl2·6H2Oکلرید کلسیم دو آبه ()CaCl2·2H2O
و پتاسیم دی هیدروژن فسفات ( )KH₂PO₄به عنوان پیش
ماده استفاده شد .از سدیم هیدروکسید ( )NaOHو محلول
آمونیاک به عنوان رسوب دهنده و برای تنظیم  pHاستفاده
گردید و از رنگ متیلن بلو به عنوان عامل آالینده استفاده شد.
تمامی مواد مورد استفاده از محصوالت شرکت مرک با خلوص
باال و گرید آزمایشگاهی تهیه شد.
سنتز
جهت انجام سنتز فریت کبالت به روش همرسوبی ،کلرید آهن و
کلرید کبالت را در آب مقطر حل کرده و سپس محلول آمونیاک
به آرامی تا رسیدن  11=pHافزوده شد .جهت خشک کردن
نمونه درون آون با دمای ℃  100به مدت  24ساعت قرار
گرفت .ماده سنتز شده در دمای ℃  700و به مدت  2ساعت
کلسینه شد .از کلرید کلسیم جهت سنتز اکسید کلسیم استفاده
گردید .پس از حل سازی کلرید کلسیم در آب و اضفه کردن
ذرات سنتز شده به آن pH ،توسط  NaOHبا غلظت 2 mol/lit
روی  11تنظیم گردید .سپس عملیات پیرسازی به مدت 24
ساعت انجام پذیرفت و با کاغذ صافی رسوب آن گرفته شد.
ترکیب حاصله به مدت  24ساعت درون آون خشک شده و
در دمای ℃  900به مدت  2ساعت کلسینه گردید .محلول
پتاسیم دی هیدروژن فسفات با غلظت استوکیومتری جهت
تولید هیدروکسی آپاتیت تهیه گردید و پودرهای کلسینه شده
به آن اضافه شد pH .محلول با استفاده از محلول آمونیاک به
 11رسید .محلول مورد نظر به مدت  72ساعت درون انکوباتور
و در دمای ℃  37نگه داری شد .سپس رسوبات حاصل فیلتر
شده و در دمای محیط خشک شدند (شکل .)1
بررسی جذب رنگ متیلن بلو
جهت بررسی اثر درصدهای مختلف اجزا در کامپوزیت
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شکل  .1فلوچارت مراحل تولید نانوذرات در این تحقیق

هیدروکسی آپاتیت-فریت کبالت روی جذب رنگ ،آزمایشات
جذب رنگ با کامپوزیت انجام گرفت .در این رابطه حذف رنگ
آلی متیلن بلو به عنوان یک مدل و رنگ کاتیونی با ساختار
آلی مرسوم در صنعت نساجی و رنگرزی دارای باالترین طول
موج جذب  664نانومتر ( )Imaxمورد بررسی قرار گرفت .رنگ
متیلن بلو استفاده شده در این تحقیق از نوع آزمایشگاهی
است .جهت اجرای فرآیند جذب ،نخست غلظتهایي در
بازهی  0تا  15 mg/Lبا بهرهگیری از رقیق نمودن محلول مادر
با غلظت  200 mg/Lتهیه گردید .جهت رسم نمودن منحنی
استاندارد کالیبراسیون مربوط به متیلن بلو ،در غلظتهای
مختلف جذب آن در طول موج  664 nmاندازهگیری گردید.
بررسی جذب نانوکامپوزیت تولید شده درسه pHمختلف
بازی ،خنثی و اسیدی جذب رنگ متیلن بلو روی سطح آنها
اندازهگیری شد .تنظیم  pHمحلولها با بهرهگیری از آمونیاک
و همچنین اسید کلریدریک رقیق شده  0/1موالر انجام گرفت.
در مرحله بعد با انتخاب  pHمناسب برای جذب رنگ متیلن
ت هیدروکسی آپاتیت-فریت کبالت
بلو جذب در نانوکامپوزی 
مورد بررسی قرار گرفت .جهت این کار مقدار  0/1گرم از پودر
نانوکامپوزیتی به  10میلیلیتر محلول با غلظت 10 ppm
از متیلن بلو اضافه گردید و هم زده شد .در زمانهای مختلف
 60 ،45 ،30 ،15و  75دقیقه نانوکامپوزیت با استفاده از
سانتریفیوژ از محلول جدا شدند و جذب آن در طیف سنج
اسپکتروفتومتر  UV-visو در طول موج مورد نظر ،اندازهگیری
شد .در مرحله بعد محلول جدا شده مجددا به محلول اولیه
اضافه گردید و ادامه آزمایشات انجام شد .در مرحله دیگر تاثیر

مقدار کامپوزیت برای جذب رنگ بررسی شد .به این ترتیب
که مقادیر متفاوت از نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-فریت
کبالت را در محلول رنگی با غلظت  10 mg/Lریخته و مقدار
جذب آنها اندازه گیری شد .غلظت محلول بعد از جذب رنگ
و هر مرتبه سانتریفیوژ با قرار دادن اندازه جذب درون منحنی
کالیبراسیون بدست آمد .رابطه ( )1درصد رنگ متیلن بلو
جذب شده بر روی هر ماده را مشخص میکند.
رابطه ()1

C0 − C f
× 100
C0

=
%R

در این رابطه  C0و  Cfغلظت اولیه محلول رنگی و همچنین
غلظت نهایی پس از مدت زمان فرایند جذب هستند .شایان
ذکر است که غلظتها پس از فرایند جذب به وسیله نمودار
کالیبراسیون استاندارد و رابطهی مرتبط به آن محاسبه شد.
مشخصه یابی
جهت بررسی فازهای تشکیل شده ناشی از سنتز نمونهها ،از
 XRDتهیه شده با دستگاه  Philipsبا مدل  Xpertدارای ولتاژ
کاری  40کیلوولت و جریان  30میلیآمپر استفاده گردید .در
این دستگاه المپ کاتدی استفاده شده از جنس فلز مس با
طول موج  1/54059 Aبود .همچنین تهیه الگوی پراش پرتو
ایکس در شرایط نرخ روبش  1و اندازه گام  0/05و زمان 2
ثانیه انجام گردید.
جهت بررسی نمودن مورفولوژی و ریزساختار پودرهای
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کامپوزیتی سنتز شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل
میدانی ( )FESEMبا مدل  MIRA3TESCAN-XMUاستفاده
گردید .نمونههای پودری کامپوزیتی جهت بررسی تاثیر مقدار
اجزا بر مورفولوژی و ریزساختار با استفاده از  FESEMمورد
بررسی قرار گرفتند .تصاویر بدون آماده سازی خاصی تهیه
شد .به منظور بررسی ترکیبات آلی احتمالی در ترکیبهای
سنتز شده و نیز پیوندهای تشکیل شده طی سنتز نانوپودرهای
تولید شده در این تحقیق از دستگاه  JASCOمدل FT/IR-6300
ساخت ژاپن استفاده شد .همچنین میزان تخریب در دستگاه
طیف سنج  UV-Visساخت شرکت  Optizenمدل  3220UVبا
استفاده از نمودار کالیبراسیون اندازهگیری شد.

 .3نتایج و بحث
الگوهای XRD
در شکل ( )2الگوی پراش پرتو ایکس مربوط به نمونهی فریت
کبالت ( )CoFeبعد از کلسیناسیون در دمای ℃  700نشان
داده شده است .همانطور که مشاهده میشود در الگوی
مربوط به نمونهی فریت کبالت خالص ،فقط پیکهای فاز
فریت کبالت با ساختار مکعبی دیده میشوند و فاز اضافی
دیگری در آن وجود ندارد .پیکهای دیده شده در زوایای
 30/13 ،52/98 ،62/64 ،35/55مربوط به چهار پیک شدید
از صفحات به ترتیب ( )511( ،)400( ،)311و ( )220با
شماره کارت مرجع ( )JCPDS no.01-1121میباشد .الگوی
پراش پرتو ایکس نمونههای  CoFe-30HAدر شکل ()3
نشان داده شده است .الگوهای مشاهده شده در شکل نشان
دهندهی پیکهای ضعیفی از فریت کبالت و فاز هیدروکسی
آپاتیت میباشد .همانطور که مشاهده میشود پیکهای
فریت کبالت به صورت پیکهای بسیار پهن و کم شدت
ظاهر شدهاند و با افزودن هیدروکسی آپاتیت پیکهای فریت
کبالت ضعیف تر نمایان شدهاند .این شدت ضعیف میتواند
هم ناشی از مقدار کمتر فاز فریت کبالت در این نمونهها باشد
و هم اینکه باتوجه به پیکهای هیدروکسی آپاتیت میتوان
گفت که فاز هیدروکسی آپاتیت تقریبا آمورف بوده و وجود
مقادیر زیادی از فاز آمورف هیدروکسی آپاتیت و یا با درجه
کریستالی بودن کم ،میتواند شدت پیکهای فریت کبالت را
کاهش دهد .فاز هیدروکسی آپاتیت دیده شده در این الگوها
منطبق با شماره کارت استاندارد ( )JCPDS no. 073-0293با
ساختار هگزاگونال میباشد.
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شکل  .2الگوی پراش پرتو ایکس از نمونهی CoFe

شکل  .3الگوی پراش پرتو ایکس از نمونهی CoFe-30HA

طیف سنجی FTIR
جهت بررسی پیوندهای موجود در ترکیبات سنتز شده از
آنها طیف  FTIRتهیه شد .در شکل ( )4طیف  FTIRمربوط
به نمونهی  CoFe-30HAنشان داده شده است .اولین شاهد
برای تشکیل هیدروکسی آپاتیت وجود پیوندهای فسفاتی که
پیک اصلی آنها در محدودهی  960تا  1100 cm-1میباشد
[ .]20 ,17در طیف پیکهای با عدد موج  1377 ،1465و
 867 cm-1مربوط به مد ارتعاشی گروههای کربناتی CO32-
می باشد [ .]23 ,22همچنین پیک  644 cm-1به دلیل
وجود گروه  OHساختاری در هیدروکسی آپاتیت میباشد
[ .]24 ,22باند  1028 cm-1مربوط به ارتعاشات کششی
گروه فسفات میباشد [ .]25-23باند  1646 cm-1مربوط به
ارتعاشات خمشی آب جذب شده میباشد [ .]26همچنین
در این نمونه نیز پیوندهای در زیر  600 cm-1دیده میشوند
که مربوط به پیوندهای اکسیژن-فلز میباشد که در آن باند
در نزدیکی  418 cm-1مربوط به ارتعاشات اکسیژن فلز در

حمید نوربخش و همکار296-306 :
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جایگاههای اکتاهدرال و باندهای  563و  576 cm-1مربوط
به ارتعاشات جایگا ه تتراهدرال میباشند [ .]27نتایج FTIR
نیز تایید کنندهی تشکیل هیدروکسی آپاتیت در کنار فریت
کبالت میباشد.

شکل  .4طیف  FTIRمربوط به نمونهی .CoFe-30HA

شکل  .5تصاویر  FESEMاز پودر فریت کبالت خالص.

مشخصهیابی ریزساختار

شکل ( )5تصویر مربوط به نمونه فریت کبالت خالص سنتز
شده نشان میدهد .با توجه به تصویر مشخص میباشد که
توزیع اندازه ذرات نمونه فریت کبالت گسترده میباشد و
نمونه سنتز شده دارای ذراتی دارای اندازههایی در محدوده
 50تا  500نانومتر است و برخی از ذرات تا اندازه  1میکرون
در آن مشاهده میشوند .همچنین با توجه به تصاویر ذرات
فریت کبالت سنتز شده دارای شکل و مورفولوژی اکتاهدرال
میباشد و کامال از مورفولوژی و حالت کروی فاصله گرفته
است .میتوان دید این نمونه ذراتی تقریبا از هم جدا داشته
و آگلومراسیون آن بسیار کم میباشد .تصویر  FESEMمربوط
به نمونهی  CoFe-30HAدر شکل ( )6نشان داده شده است.
رسوبات سوزنی شکل هیدروکسی آپاتیت در مقادیر اندک
روی سطوح ذرات فریت کبالت که دارای مورفولوژی مکعبی
میباشد مشاهده میگردد .همچنین با توجه به تصاویر
میتوان نتیجه گرفته که رسوبات سوزنی شکل آپاتیت دارای
توزیع نسبتا یکنواخت میباشند و آگلومراسیون آن در تصویر
کم است .حالتهای مشاهده در تصویر نشان میدهد که
روی سطوح ذرات که اکسید کلسیم پوشش داده شده بود،
واکنشهایی رخ داده و مقادیر کمی فازهای دیگر روی آن
پوشش داده شده است .همانطور که در مکانیزم سنتز گفته
شد بعد از قرار گیری پودرهای پوشش داده شده با اکسید
کلسیم درون محلول هیدروژن فسفاتی ،فاز هیدروکسی
آپاتیت میتواند تشکیل شود .تمامی مراحل توضیح داده شده
در مکانیزم سنتز ،در تصاویر  FESEMدیده میشود.

شکل  .6تصاویر  FESEMاز نمونهی .CoFe-30HA

بررسی خواص جذبی نمونهها
جذب رنگ با پارامترهای مختلفی مانند جاذب ،اندازه ذرات
جاذب ،انرژی سطحی و میزان جذب ،مورفولوژی و تخلخلها،
بار سطحی و همچنین حفرات روی سطح ماده ارتباط دارد.
بنابراین میتواند جهت بررسی نمودن برخی از ویژگیهای
ماده ،مدل مفهومی مناسبی باشد .در این پژوهش جهت
بررسی خواص جذبی نانو ذرات سنتز شده از جذب رنگ
متیلن بلو استفاده شد.
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تاثیر  pHاولیه
در این قسمت تاثیر  pHمحلول با بهرهگیری از محلول 10 mg/L
از رنگ کاتیونی متیلن بلو در  pHهای  7 ،5و  9بر روی 0/02
گرم از پودر  CoFe-30HAو در زمان  60دقیقه بررسی شد.
نتایج آن در شکل ( 7الف) نشان داده شده است .مشاهده
میگردد که در تمامی  pHها جذب رنگ نسبتا میزان باالیی
ندارد و با توجه به اینکه مقدار جذب رنگ در  pHبرابر با ،9
باالتر بوده است ،این  pHبرای ادامهی آزمایشات و بررسی
سایر پارامترها در نظر گرفته شد .بازی و یا اسیدی بودن
محیط از جمله مهمترین فاکتورهای موثر بر ساختار سطح،
بار سطحی و رنگ است pH .محلول ،تاثیر زیادی بر شیمی
محلول آبی و همچنین پیوندهاي تشکیل شده بر روی سطح
جاذب دارد .معموال در pHهای باال ،یونهاي  -OHدارای
غلظت باالیی میباشند که این موضوع باعث میگردد که
سطح پودرهای سرامیکی در pHهای باال بار منفی داشته
باشد و در نتیجه سبب جذب باالتر رنگهای آلی کاتیونی
شود .در نتیجه با توجه به مقدار  ،pHجذب سطحی هر مادهای
تغییر میکند .با باالرفتن  pHتعداد مکانهای سطحی با بار
مثبت کاهش یافته و بر عکس مکانهای سطحی با بار منفی
افزایش مییابد .در نتیجه میتوان گفت که با افزایش ،pH
ظرفیت جذب سطحی رنگهای کاتیونی افزایش مییابد و
بالعکس [.]28

 10 ppmاستفاده شد (شکل  7ج) .با توجه به نمودار به دست
آمده مشخص است که بهترین مقدار جاذب  0/03گرم است.
افزایش بیش از این مقدار سبب کاهش شدید درصد جذب در
این سیستم شده است .علت این کاهش میزان جذب میتواند
آگلومره شدن و به هم چسبیدن ذرات جاذب در محیط جذب
باشد که سبب کاهش کارایی جاذب میگردد.

غلظت اولیه رنگ
تاثیر غلظت اولیه رنگ متیلن بلو با بهرهگیری از محلول با
 9 pHبر روی  0/02گرم از پودر  CoFe-30HAو در زمان 60
دقیقه بررسی شد .با توجه به شکل ( 7ب) واضح است که در
غلظتهای پایین رنگ متیلن بلو ،درصد جذب نمونه میزان
باالیی است و در غلظت  84 ،10 ppmدرصد مولکولهای رنگ
موجود بر روی سطح جاذب ،جذب گردیده است .مکانهای
فعال سطح جاذب ،با افزایش غلظت رنگ ،اشغال شده و در
نتیجه مقداری از این مولکولها روی سطح جذب نمیشوند.
اما با کاهش یافتن غلظت رنگ متیلن بلو در حقیقت نسبت
سطح در دسترس جهت جذب رنگ افزایش یافته و در نتیجه
کارایی نهایی را بیشتر خواهد کرد.
مقدار جاذب
یکی دیگر از فاکتورهای مورد اهمیت در سیستم جذب،
تعیین مقدار بهینه جاذب است .در سیستمهای جاذب به
علت اهمیت راندمان یک جاذب به دلیل هزینههای باالی
آن ،ترجیح بر انتخاب نمودن جاذبهایی است که در مقادیر
کمتردارای قدرت باالتری باشند .در نتیجه در این پژوهش
اثر مقدار جاذب مورد بررسی قرار گرفته است .برای این کار
از پودر نمونهیی  CoFe-30HAدر  pHبرابر با  9و در غلظت
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شکل  .7الف) تاثیر  pHبر جذب رنگ متیلن بلو ،ب) تاثیر غلظت اولیه رنگ
متیلن بلو بر جذب ج) تاثیر مقدار جاذب بر میزان جذب رنگ متیلن بلو روی
نمونهی .CoFe-30HA
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نوع جاذب
نوع جاذب نیز از جمله مهمترین پارامترهای تاثیرگذار در
فرایندهای جذب میباشد .جهت بررسی این پارامتر از هر
جاذب میزان  0/03گرم درون محلول  10میلی گرم بر لیتر
اضافه شد و میزان جذب آنها در زمانهای مختلف بررسی
گردید .شایان ذکر است که  pHتمامی محلولها برابر 9
انتخاب شد .شکل ( )8میزان جذب رنگ آلی متیلن بلو را
بر روی جاذبهای متفاوت نشان میدهد .با توجه به نمودار
مشخص است که با افزودن هیدروکسی آپاتیت به فریت
کبالت میزان جذب سیستم به مقدار قابل توجهی ،افزایش
یافته است که علت آن میتواند انرژی فصل مشترک ذرات
نانوکامپوزیت و مکانهای فعال بیشتری ایجاد شده در سطح
ماده در طی مراحل سنتز است .قابل توجه است که جذب
تمامی مولکولهای متیلن بلو در زمان  45دقیقه صورت گرفته
است و این زمان نسبت به زمان جذب برای دیگر مواد بسیار
کاهش یافته است .این موضوع نشان دهنده جذب سریعتر
روی سطح نانوکامپوزیت سنتز شده میباشد .در شکل ()9
نیز سینتیک واکنش جذب رنگ بر روی جاذبهای مختلف بر
حسب ) Ln(C0/Ctنشان داده شده است .همانطور که مشاهده
میشود خط عبور کرده از نقاط مربوط به نمونه نانوکامپوزیتی
دارای شیب باالتری نسبت به نمونه هیدروکسی آپاتیت و
نمونه فریت کبالت خالص را دارا میباشد .که نشان دهنده
سرعت باالتر جذب نسبت به دیگر نمونهها میباشد.

شکل  .8جذب رنگ متیلن بلو روی سطح ذرات سنتز شده.

سینتیک جذب
معادالت سینتیکی به منظور تشریح رفتار انتقال ملکولهاي
ماده جذب شونده در واحد زمان و یا براي بررسی متغیرهاي
مؤثّر بر سرعت واکنش ،مورد استفاده قرار میگیرند .سینتیک
جذب مسیر انجام واکنش و زمان رسیدن به تعادلی را توصیف
میکند ،در حالی که تعادل شیمیایی درباره مسیر واکنش

شکل  .9سینتیک جذب رنگ متیلن بلو روی سطح ذرات سنتز شده.

و سرعت آن اطالعاتی نمیدهد .به منظور بررسی سازوکار
جذب ،ثابتهای جذب را میتوان با استفاده از مدلهای شبه
درجه اول و شبه درجه دوم بررسی نمود.
• سینتیک شبه درجه اول
سینتیک جذب را می توان توسط سینتیک شبه درجه اول به
صورت زیر شرح داد:
رابطه ()2

K1 t
2.303

ln ( qeq − q)= lnqeq −

که در رابطهی فوق  qeو qبه ترتیب مقادیر مادهی جذب
شده روی سطح در زمان تعادل و مقدار ماده جذب شده در
زمان  tبر حسب میلی گرم بر گرم می باشد)1/min( Kl .
نیز ثابت سرعت تعادل جذب مرتبه شبه اول است .با رسم
) log(qe-qدر مقابل زمان ،خط مستقیمی به دست خواهد
آمد که با استفاده از آن میتوان ثابت سرعت  Klو ضریب
همبستگی  R2را برای فرایند جذب به محاسبه کرد [.]29
نمودار رسم شده سینتیک درجه اول برای جذب رنگ متیلن
بلو بر روی پودر  CoFe-30HAدر شکل ( )10نشان داده شده
است .ضریب همبستگی به دست آمده برای مدل سینتیک
شبه درجه اول  0/729بدست آمد.
• سینتیک شبه درجه دوم
یکی دیگر از مدلهای پرکاربرد سینتیکی برای جذب ،مدل
سینتیک شبه درجه دوم میباشد.
رابطه ()3

t
1
1
=
+
t
2
q K2 qeq qeq

303
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سیستمهاي جذب و توصیف کننده رابطه بین غلظت ماده
جذب شونده و ظرفیت جذب یک جاذب به حساب میآیند.
در این مطالعه ،از مدلهاي ایزوترم جذب فروندلیچ و النگمویر
براي مدل سازي ریاضی فرایند جذب رنگ متیلن بلو استفاده
شد .ایزوترم النگمویر بر مبناي جذب تک الیهاي و یکنواخت
(همگن) ماده جذب شونده با انرژي یکسان بر تمام سطوح
روي جاذب است .ایزوترم فروندلیچ برخالف مدل النگمویر ،بر
مبناي جذب چند الیهاي و ناهمگن ماده جذب شونده روي
جاذب میباشد.

شکل  .10سینتیک شبه درجه اول برای جذب رنگ متیلن بلو برروی پودر
.CoFe-30HA

در این رابطه  qمقدار مادهی جذب شده در زمان تعادل
( )mg/gو  K2ثابت تعادل نوع شبه دوم ()g/mg/min
میباشد .در صورتی که رسم  t/qبرحسب زمان يک رابطه
خطي نشان دهد سینتیک واکنش از این مدل پیروی میکند
[ .]29منحنی سینتیک جذب مدل شبه درجه دوم برای
جذب متیلن بلو بر روی پودر  CoFe-30HAدر شکل ()11
نشان داده شده است .ضریب همبستگی به دست آمده برای
این مدل  0/989به دست آمده نشان دهندهی پیروی کامل
روند جذب از مدل شبه درجهی دوم میباشد.

• ایزوترمی فروندلیچ
فرآیند جذب توسط مدل فروندلیچ به صورت زیر تعریف
میشود:
رابطه ()4

1

qe = K f Ce n

و شکل خطی آن به صورت رابطه ( )5میباشد:
رابطه ()5
)log (qe) = log (Kf) + 1/n log (Ce

كه در آن  Kfظرفيت جذب در غلظت واحد 1/n ،شدت
جذب Ce ،غلظت تعادلي و  qeمقدار ماده جذب شده در حال
تعادل ( )mg.gr-1است .از نمودار خطي )  log ( qeدر مقابل
)  Kf ، log ( C fو  1مي توانند تعيين شوند  1/nبيانگر نوع
n
اگر نامطلوب  1/n =0باشد برگشت ناپذير،
ايزوترم است که
 0<1/n < 1مطلوب و اگر  1< 1/nنامطلوب است .منحنی
ایزوترم بر اساس معادلهی فروندلیچ برای جذب رنگ متیلن
بلو در شکل ( )12نشان داده شده است .ضریب همبستگی
در رابطهی فردندلیچ برای جذب رنگ آلی متیل اورانژ برابر
0/869بدست آمد.

شکل  .11سینتیک شبه درجه دوم برای جذب رنگ متیلن بلو بر روی پودر
.CoFe-30HA

ایزوترمهای جذب
مدلها و معادالت ایزوترمهاي تعادلی جذب؛ براي توصیف
خواص سطحی جاذب ،ارائه دیدگاهی راجع به چگونگی فرایند
جذب سطحی و تشریح دادههاي تجربی به کار برده میشوند.
ایزوترمها همچنین به عنوان یک عامل مهم در طراحی
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شکل  .12منحنی ایزوترم بر اساس معادله ی فروندلیچ برای جذب رنگ
متیلن بلو بر روی نانوکامپوزیت .CoFe-30HA
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.فلز را مبنی بر تشکیل فاز هیدروکسی آپاتیت تایید کرد
تصاویر میکروسکوپی فریت کبالت و نمونه کامپوزیتی تغییر
 جذب رنگ.مورفولوژی ذرات در طی انجام فرایند را نشان داد
متیلن بلو روی ذرات نانو کامپوزیتی فریت کبالت هیدروکسی
 مقدار جذب رنگ افزایشpH آپاتیت نشان داد با افزایش
 با کامپوزیت کردن فریت کبالت و هیدروکسی آپاتیت.مییابد
جذب رنگ روی آن افزایش یافت که به دلیل افزایش انرژی
.فصل مشترک کامپوزیت و مکانهای فعال سطحی میباشد
 گرم در غلظت0/03 مقادیر بهینه جذب رنگ متیلن بلو میزان
. به دست آمدpH=9  میلی گرم بر لیتر از متیلن بلو و10
References
[1] D. Ma, M. Su, J. Qian, Q. Wang, F. Meng, X. Ge, Y. Ye, and C.
Song, “Heavy metal removal from sewage sludge under citric
acid and electroosmotic leaching processes,” Sep. Purif. Technol., vol. 242, p. 116822, 2020/07/01/ 2020.
[2] Z. Rahman, “An overview on heavy metal resistant microorganisms for simultaneous treatment of multiple chemical pollutants at co-contaminated sites, and their multipurpose application,” Journal of Hazardous Materials, vol. 396, p. 122682,
2020/09/05/ 2020.
[3] J. Tang, J. He, H. Tang, H. Wang, W. Sima, C. Liang, and Z.
Qiu, “Heavy metal removal effectiveness, flow direction and
speciation variations in the sludge during the biosurfactantenhanced electrokinetic remediation,” Sep. Purif. Technol., vol.
246, p. 116918, 2020/09/01/ 2020.

• معادلهی النگمویر
:) بیان میگردد6( معادله النگمویر به شکل رابطهی
Q °bCe
qe =
1 + bCe

)6( رابطه

:) میباشد7( و فرم خطی آن به صورت رابطهی
Ce
C
1
=
+ e°
°
qe Q b Q

)7( رابطه

) مقدار ماده جذب شده به ازاي هر گرمmg.g-1( qe که
) غلظت تعادلي جذب شونده درmgL-1( Ce از مادهی جاذب و
 پارامترهاي النگموير هستند که بهb  وQ ° .حالت تعادل است
ترتيب مربوط به بیشترین ظرفيت جذب و انرژي همبستگي
 مشاهده میشود که ضریب همبستگی برای جذب.جذباند
 این مطلب نشان. به دست آمد0/9973 رنگ متیل اورانژ
.میدهد که مکانیزم جذب از مدل النگمویر پیروی میکند
منحنی ایزوترم بر اساس معادلهی النگمویر برای جذب رنگ
.) نشان داده شده است13( متیلن بلو در شکل

[4] S. Ali, S. A. U. Rehman, H.-Y. Luan, M. U. Farid, and H. Huang,
“Challenges and opportunities in functional carbon nanotubes
for membrane-based water treatment and desalination,” Sci.
Total Environ., vol. 646, pp. 1126-1139, 2019/01/01/ 2019.
[5] Y. Tang, M. Zhang, Z. Wu, Z. Chen, C. Liu, Y. Lin, and F. Chen,
“Synthesis and photocatalytic activity of p–n junction CeO2/
Co3O4 photocatalyst for the removal of various dyes from
wastewater,” Materials Research Express, vol. 5, no. 4, p. 045045,
2018.
[6] P. Senthil Kumar, S. J. Varjani, and S. Suganya, “Treatment of
dye wastewater using an ultrasonic aided nanoparticle stacked
activated carbon: Kinetic and isotherm modelling,” Bioresour.
Technol., vol. 250, pp. 716-722, 2// 2018.
[7] S. Hassanzadeh-Tabrizi, R. Pournajaf, A. Moradi-Faradonbeh,
and S. Sadeghinejad, “Nanostructured CuAl2O4: Co-precipitation synthesis, optical and photocatalytic properties,” Ceramics International, vol. 42, no. 12, pp. 14121-14125, 2016.

 ایزوترم النگمویر جذب رنگ متیلن بلو بر روی نانوکامپوزیت.13 شکل
.CoFe-30HA

[8] S. A. Hassanzadeh-Tabrizi, “Polyacrylamide synthesis of
nanostructured copper aluminate for photocatalytic application,” Journal of Advanced Materials and Processing, vol. 5, no. 4,
pp. 12-19, 2018.

 نتیجه گیری.4

[9] W. Wei, L. Yang, W. H. Zhong, S. Y. Li, J. Cui, and Z. G. Wei,
“Fast removal of methylene blue from aqueous solution by
adsorption onto poorly crystalline hydroxyapatite nanoparticles,” Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, vol. 10,
no. 4, pp. 1343- 1363, 2015.
[10] G. Tomar, A. Thareja, and S. Sarkar, “Enhanced fluoride removal by hydroxyapatite-modified activated alumina,” International Journal of Environmental Science and Technology, journal
article vol. 12, no. 9, pp. 2809-2818, 2015.

305

در این تحقیق ذرات نانوکامپوزیتی فریت کبالت هیدروکسی
آپاتیت به روش رسوبی چند مرحلهای سنتز شد و تاثیر مقادیر
 نتایج.مختلف هیدروکسی آپاتیت روی خواص آن بررسی شد
پراش پرتو ایکس نشان داد که در روش هم رسوبی فریت
 همچنین تشکیل فاز.کبالت به صورت خالص سنتز گردید
 وجودFTIR  نتایج.هیدروکسی آپاتیت در کامپوزیت تایید شد
باندهای مربوط به گروههای فسفاتی و پیوندهای اکسیژن

هیدروکسی آپاتیت-سنتز و بررسی خواص جذب فریت کبالت و نانوکامپوزیت فریت کبالت

[11] I. Smičiklas, A. Onjia, S. Raičević, Đ. Janaćković, and M.
Mitrić, “Factors influencing the removal of divalent cations by
hydroxyapatite,” Journal of Hazardous Materials, vol. 152, no. 2,
pp. 876-884, 4/1/ 2008.
[12] S. Hokkanen, A. Bhatnagar, E. Repo, S. Lou, and M. Sillanpää,
“Calcium hydroxyapatite microfibrillated cellulose composite
as a potential adsorbent for the removal of Cr(VI) from aqueous solution,” Chemical Engineering Journal, vol. 283, pp. 445452, 2016/01/01/ 2016.

4  شماره. 22  دوره. 1398 زمستان

[21] F. Foroughi, S. A. Hassanzadeh-Tabrizi, and J. Amighian,
“Microemulsion synthesis and magnetic properties of hydroxyapatite-encapsulated nano CoFe2O4,” J. Magn. Magn.
Mater., vol. 382, no. Supplement C, pp. 182-187, 2015/05/15/
2015.
[22] H. Khandelwal and S. Prakash, “Synthesis and Characterization of Hydroxyapatite Powder by Eggshell,” Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering, vol. 4, no. 2,
pp. 119-126, 2016.

[13] K. Lin, J. Pan, Y. Chen, R. Cheng, and X. Xu, “Study the adsorption of phenol from aqueous solution on hydroxyapatite
nanopowders,” Journal of Hazardous Materials, vol. 161, no. 1,
pp. 231-240, 1/15/ 2009.

[23] G. Gergely, F. Wéber, I. Lukács, A. L. Tóth, Z. E. Horváth, J.
Mihály, and C. Balázsi, “Preparation and characterization of
hydroxyapatite from eggshell,” Ceram. Int., vol. 36, no. 2, pp.
803-806, 3// 2010.

[14] M. Ibrahim, M. Labaki, J.-M. Giraudon, and J.-F. Lamonier,
“Hydroxyapatite, a multifunctional material for air, water and
soil pollution control: A review,” Journal of Hazardous Materials,
vol. 383, p. 121139, 2020/02/05/ 2020.

[24] B. Chaudhuri, B. Mondal, D. K. Modak, K. Pramanik, and B.
K. Chaudhuri, “Preparation and characterization of nanocrystalline hydroxyapatite from egg shell and K2HPO4 solution,”
Materials Letters, vol. 97, pp. 148-150, 4/15/ 2013.

[15] G. Ghanizadeh and G. Asgari, “Removal of Methylene Blue
Dye from Synthetic Wastewater with Bone Char,” (in eng %@
2008-2029 %[ 2009), Iranian Journal of Health and Environment,
Research vol. 2, no. 2, pp. 104-113, 2009.

[25] H. Mohammadi, M. R. Nilforoushan, and M. Tayebi, “Effect
of nanosilica addition on bioactivity and in vivo properties of
calcium aluminate cement,” Ceramics International, vol. 46, no.
4, pp. 4335-4343, 2020/03/01/ 2020.

[16] H. Aghaei, A. A. Nourbakhsh, S. Karbasi, R. JavadKalbasi, M.
Rafienia, N. Nourbakhsh, S. Bonakdar, and K. J. D. Mackenzie,
“Investigation on bioactivity and cytotoxicity of mesoporous
nano-composite MCM-48/hydroxyapatite for ibuprofen drug
delivery,” Ceram. Int., vol. 40, no. 5, pp. 7355-7362, 6// 2014.

[26] P. Kamalanathan, S. Ramesh, L. T. Bang, A. Niakan, C. Y.
Tan, J. Purbolaksono, H. Chandran, and W. D. Teng, “Synthesis and sintering of hydroxyapatite derived from eggshells as
a calcium precursor,” Ceram. Int., vol. 40, no. 10, Part B, pp.
16349-16359, 12// 2014.

[17] F. Foroughi, S. Hassanzadeh-Tabrizi, and A. Bigham, “In situ
microemulsion synthesis of hydroxyapatite-MgFe2O4 nanocomposite as a magnetic drug delivery system,” Materials Science and Engineering: C, vol. 68, pp. 774-779, 2016.

[27] K. V. Chandekar and K. M. Kant, “Relaxation phenomenon
and relaxivity of cetrimonium bromide (CTAB) coated CoFe2O4 nanoplatelets,” Physica B: Condensed Matter, vol. 545, pp.
536-548, 2018/09/15/ 2018.

[18] F. Foroughi, S. A. Hassanzadeh-Tabrizi, and J. Amighian,
“Microemulsion synthesis and magnetic properties of hydroxyapatite-encapsulated nano CoFe2O4,” J. Magn. Magn.
Mater., vol. 382, pp. 182-187, 2015/05/15/ 2015.

[28] M. Auta and B. H. Hameed, “Chitosan–clay composite as
highly effective and low-cost adsorbent for batch and fixedbed adsorption of methylene blue,” Chemical Engineering Journal, vol. 237, no. 0, pp. 352-361, 2/1/ 2014.

[19] F. Foroughi, S. A. Hassanzadeh-Tabrizi, and A. Bigham, “In
situ microemulsion synthesis of hydroxyapatite-MgFe2O4
nanocomposite as a magnetic drug delivery system,” Mater Sci
Eng C Mater Biol Appl, vol. 68, pp. 774-779, Nov 1 2016.

[29] A. Nezam, A. Saffar-Teluri, and S. A. Hassanzadeh-Tabrizi,
“The high efficiency of Al2O3–SiO2–CuO nanocomposites
as an adsorbent: synthesis and dye removal efficiency,” Res.
Chem. Intermed., journal article vol. 42, no. 5, pp. 4999-5011,
2016.

[20] F. Foroughi, S. A. Hassanzadeh-Tabrizi, J. Amighian, and
A. Saffar-Teluri, “A designed magnetic CoFe2O4–hydroxyapatite core–shell nanocomposite for Zn(II) removal with high
efficiency,” Ceram. Int., vol. 41, no. 5, Part B, pp. 6844-6850,
2015/06/01/ 2015.

306

