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ز با استفاده ا یآب طیدر مح وفنیت یپل یهاد تیو نانو کامپوز تیکامپوز هیته 

PVC/ Al2O3 یو استفاده از آن جهت جداساز یساختار و مورفولوژ یو بررس 
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 چكیده 
سید کننده و در حضور پایدار ( به عنوان اکIII)آهن کلریدبا استفاده از  تیوفنهدف از این تحقیق تهیه نانوکامپوزیت های پلی        

ین خواص متفاوت ا و( از آب است. به منظور بررسی رفتار II) سربجداسازی یون جهت و استفاده از آن پلی وینیل کلراید کننده 

تایج نشان می (استفاده گردید. نFTIR(، طیف سنجی مادون قرمز )SEM) روبشی نمونه ها از آزمون های میکروسکوپ الکترونی

ان لکترونی نشسکوپ ادهند شکل شناختی، یکنواختی و اندازه ذرات به نوع و غلظت پایدارکننده بستگی دارد. بررسی تصاویر میکرو

ر می کند. واخت توه بر اینکه سبب ریزتر شدن اندازه ذرات می شود، توزیع ذرات را هم یکنمی دهد افزودن پایدار کننده عال

 یدار کنندهوع پاپیک ها به ن شدت ساختمان شیمیایی ذرات با استفاده از طیف سنج مادون قرمز بررسی شد. نتایج نشان می دهد

می  یج نشانز جداسازی استفاده شده است. بررسی نتاپس ا سرببستگی دارد. از دستگاه جذب اتمی جهت تعیین میزان غلطت 

استفاده  ر تصفیه آبدعنوان جاذب به آن  از از عملکرد مطلوبی برخوردار بوده و می توان سرب یوندر جداسازی  تیوفندهد که پلی 

 کرد.

 

 سربجداسازی  - پایدار کننده - تیوفنپلی  - نانو کامپوزیت واژگان کلیدی:

 

  مقدمه -1
ی که ی، به دلیل ویژگی های قابل توجهمواد غیر آل -ذرات پلیمرفلزی و نانو -در سال های اخیر سنتز پلیمرهای آلی      

پلیمرها را بطور همزمان  . این ذرات نه تنها خواص مفید فلزات و ]4-1[دارند، توجه زیادی را به خود جلب کرده است 

ن روش انو، چندینقیاس مکه مواد تک فازی ندارند. برای تولید مواد در  دارند، بلکه ویژگی های تازه زیادی نشان می دهند

ایی در محلول آبی در حضور مونومر و ذرات غیر ، پلیمریزاسیون شیمی]6[ژل  -، تکنیک سل]5[نظیر اختالط فیزیکی 

 بکار گرفته شده است.  ]9[ γو تکنیک پرتو افکنی  ]8[، فناوری امولوسیون ]7[آلی 

ای رسانا به دلیل ویژگی های الکترونیکی، مغناطیسی و نوری منحصر به فردشان، توجه زیادی را در تحقیقات پلیمر ه     

به خود جلب کرده اند. نانوکامپوزیت های ساخته شده از پلیمر های رسانا به خاطر کاربردهای فراگیری که در سیستم 
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رو موجی پس از روکش شدن با فلزات، و تجهیزات های تحویل دارو، ترانزیستورهای پالستیکی و مولفه های میک

 .]13-10[الکترونیکی و الکترو نوری دارند، بسیار قابل توجه واقع شده اند 

 رآیندهایهمانطور که توسط سازمان های سالمت گزارش شده است، فلزات سنگین سمی نظیر سرب می توانند ف     

ودکان یژه کل در خون و سیستم عروق قلب در بزرگساالن و بوسوخت و ساز بدن را بشدت تغییر دهند و موجب اختال

ر می زی آشکا. همچنین مسمومیت در بزرگساالن بصورت کم خونی، آسیب کلیوی و برخی مواقع التهابات مغ]14[شوند 

 .]15[شود 

بکار  ظت مجازلتکنیک های متداول تر که به منظور کاهش مقدار فلز سنگین در پساب ها به منظور رساندن به غ     

 عکوس،مگرفته شده اند شامل فرآیندهای جذب سطحی، زیست جذب، ته نشینی شیمیایی، استخراج با حالل، اسمز 

 .]18-16[تبادل یونی، فیلتراسیون و غشاء هستند 

ل، بکار ی مثاجذب سطحی فلزات سنگین با استفاده از پلیمرهای گوناگون در تحقیقات بسیاری مطالعه شده است. برا

 .از محلول آبی] 20[و کروم  ]19[ بردن پلی پیرول و کامپوزیت های آن برای حذف آهن و مس

 پلیمرهای هادی جریان برق

با انجام تغییراتی در پلیمرها، می توان آنها را هادی ساخت. این مواد خواص الکتریکی فلزات را همراه با ویژگی های        

ی اینکه پلیمرهای هادی جریان برق شود، مقادیر کمی از برخی مواد شیمیایی را توسط قابل توجه پلیمرها توأماً دارند. برا

1فرایندی به نام دوپه کردن وارد پلیمر می کنند. روش دوپه کردن پلیمرها در مقایسه با نیمه هادی های معمول همچون  

نخستین باطری حاوی  1981سنتز شد. در سال  1977سیلیسیم بسیار ساده تر است. اولین پلیمر هادی در سال 

هدایت در پلیمر هادی به پای مس رسید و اندکی پیش اولین باطری های  1987الکترودهای پلیمری مطرح گردید. سال 

. پلیمرهای هادی ضمن برخورداری از خواص جالب نوری، مکانیکی و شیمیایی ]21[ گردیدند قابل شارژ پلیمری وارد بازار

ق، در کاربردهایی که مس کارآیی ندارد، مؤثرند. نمونه ای از آن ها، عصب های  مصنوعی عالوه بر قابلیت هدایت بر

. کشف پلیمرهای هادی کامالً ]22[ هستند که عمالً واکنش ناپذیرند و حتی می توان آن ها را در بدن انسان به کار گرفت

2ه شیراکاوا، یک دانشجوی کارشناسی ارشد در آزمایشگا1970تصادفی بود. در اوایل سال  واقع در انستیتو فناوری توکیو  

به شکل گردی تیره رنگ  1955سعی کرد از گاز معمولی استیلن، پلی استیلن بسازد. این پلیمر برای اولین بار در سال 

سنتز شده بود. وی به جای گرد یک ورقه ی براق نقره ای مشابه با ورق آلومینیوم تولید کرد که مثل سلوفان کش می 

 .]23[ آمد

برابر اضافه کرده بود. ماده حاصل واقعاً پلی استیلن بود ولی شکل آن با پلی  1000او به اشتباه مقدار کاتالیزور را       

 ،که جستجو برای تهیه فلزات سنتزی تازه آغاز شده بود 1976استیلن های ساخته شده تا آن زمان متفاوت بود. در سال 

3اسبی باشد. کار مشترک شیراکاوا، مک دیارمیدپلی استیلن می توانست انتخاب من 4و هیگر  به این نتیجه انجامید که  

شود. بدین ترتیب ورقه های انعطاف پذیر نقره ای جای خود را به ورقه های فلزی طالیی  هدوپ (2I) پلیمر مذکور با یُد

س از این کشف معلوم شد در بسیاری از . پ]24[ رنگ داد و هدایت پلی استیلن به بیش از یک میلیارد برابر افزایش یافت

پلیمرها و مشتقات آنها با دوپه کردن، این جهش تصادفی انجام می گیرد و پلی استیلن ساده ترین آنهاست. این پلمیر 
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1آرایش مزدوجی دارد بطوریکه در ساختار آن اتم های کربن از طریق پیوندهای یگانه و دوگانه یک در میان، به هم متصل  

مکان این پیوندها به طور دایم با یکدیگر عوض می شود و در واقع حد وسطی میان پیوندهای مذکور به وجود  .شده اند

 می آید.

ی شکل شناس از قبیل در این تحقیق روشهای تولید پلی تیوفن و نانوکامپوزیت های آن ارائه شده است و خواص آنها      

یون  ت حذفت. همچنین از پلی تیوفن و نانوکامپوزیت های آن جهو ساختمان شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته اس

Pb(II) .از آب استفاده شد 

 

 بخش تجربی -2
 مشخصات دستگاه ها  1-2

ار تفاده  قرا مورد اسدستگاه ها و تجهیزاتی که در این تحقیق به منظور ساخت نانوکامپوزیت ها و انجام آزمون ه       

  .ه استآورده شد 1 گرفته است در جدول

 

 

                 

                   

 مشخصات دستگاه های  مورد استفاده در این تحقیق 1جدول 

نام تولید  نوع دستگاه

 کننده

 کاربرد مشخصات مدل کشور سازنده

 توزین مواد 0001/0دقت  PA214 سوئیس OHAVS ترازوی دیجیتال

 دن موادخشک کر c0 300  حداکثر  ED53 آلمان Binder آون

                                                         
1 Conjugated 
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 همزدن و گرم کردن مواد 1000rpmحداکثر  AM4 اروپا Velp 1همزن مغناطیسی

میکروسکوپ 

 2الکترونی

KYKY چین EM-3200 30ولتاژkv تعیین شکل شناسی 

 تعیین ساختمان 4000-500محدوده 670ESP آمریکا FTIR NEXUSطیف سنج

 Perkin-elmer مریکاآ  دستگاه جذب اتمی

2380 

 ازیمیزان جداس 

 

 مشخصات مواد  2-2

 استفادهشیمیایی  ادآورده شده است. همه مو 2اسامی و مشخصات  تمام مواد مورد استفاده در این تحقیق در جدول       

 اده تقطیرز استفکه هر بار قبل ا تیوفنشده دارای  خلوص باال بوده و بدون خالص سازی مصرف شده اند، بجز مونومر 

فته صورت گر واکنش در دمای محیط .ها استفاده شد تهیه بعضی از محلول قطر برای شستشو وهمچنین آب م شده است.

 .است

 اسامی و مشخصات مواد مورد استفاده در این تحقیق  2جدول 

 جرم مولکولی اختصاری یا نام فرمول ماده

g/mol)) 

 کاربرد شرکت سازنده

 مرومون Thiophene 14/84 merck تیوفن

 اکسیدان FeCl3 21/162 merck آهنکلرید 

                                                         
1 Magnetic Stirrer 

2 Scanning Electron Microscope 
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پلی وینیل 

 کلراید

PVA 498/62 merck عامل فعال سطحی 

 اکسید فلزی Al2O3 101/96 merck آلومنیوماکسید 

 کمک اکسیدان H2O2 34 merck آب اکسیژنه

 نمک محلول  2Pb 226/331(NO3) نیترات سرب

 
 شرح انجام آزمایش ها 3-2

 در محیط آبی  تیوفنتهیه پلی  1-3-2

مخلوط کرده و با  که به عنوان اکسیدان استفاده شده ( III)گرم کلرید آهن  05/0را با  مقطرآب  mL50 ابتدا       

فته و محلول صاف نموده تا ناخالصی آن گر دقیقه به وسیله فیلتر 15استفاده از همزن مغناطیسی همزده و پس از 

آب  mL 5و آب مقطر اضافه کرده  mL 50به را یر شده تازه تقط تیوفنمونومر mL1 یکنواختی حاصل شود. سپس 

یقه هم میزنیم. دق 2به مدت  با استفاده از همزن مغناطیسیاکسیژنه را به عنوان کمک اکسیدان به آن می افزاییم و 

 صورت قطره قطره به محلول اولیه اضافه میکنیم. محلول حاصل را به  سپس

ه رنگ وسپس ب وشنقهوه ای ر، محلول تغییر رنگ داده ابتدا به محلول اولیه مونومر اضافه کردن محلول حاویبا       

ه توسط همزن ساعت ک20است. بعد از  رنگ نشانگر تبدیل مونومر به پلیمر که این تغییر در می آید قهوه ای تیره

به با آب ند مرتچاصل های موجود، پلیمر ح برای از بین بردن الیگومر و ناخالصی ومغناطیسی همزده شد محلول را صاف 

سانتی  60درجه ساعت در آون در دمای  24پلیمر بدست آمده جهت تهیه پودر به مدت  شستشو داده می شود. مقطر

 گراد خشک گردید.

 هبه عنوان پایدار کنندید پلی وینیل کلرامحیط آبی با استفاده از  در تیوفنتهیه نانوکامپوزیت پلی  2-3-2

 همزن توسط دقیقه 20 مدت به محلول این. میکنیم اضافه مقطر آب mL50 به را کلراید وینیل پلی گرم 3/0 ابتدا     

 و افزاییم می محلول به را شده استفاده اکسیدان عنوان به که ( III) آهن کلرید گرم 05/0 سپس. شد همزده مغناطیسی

 mL50 به را شده تقطیر تازه تیوفن مونومرmL1 سپس. شده همزده دقیقه 15 مدت به مغناطیسی همزن از استفاده با

 مغناطیسی همزن از استفاده با و افزاییم می آن به اکسیدان کمک عنوان به را اکسیژنه آب mL5 و کرده اضافه مقطر آب

 ساعت20 از بعد.. میکنیم اضافه اولیه محلول به قطره قطره صورت به را حاصل محلول سپس. میزنیم هم دقیقه 2 مدت به

 موجود، ناخالصی های و الیگومر بردن بین از برای. نماییم می صاف را محلول شد، همزده مغناطیسی زنهم توسط که



 

 6 

 در ساعت 24 مدت به پودر تهیه جهت آمده بدست پلیمر. شود می داده شستسو مقطر آب با مرتبه چند حاصل پلیمر

 .است شده تکرار نیز کلراید وینیل پلی گرم 6/0 با را آزمایش این.گردید خشک گراد سانتی 60 دمای در آون

 آبی محیط در آلومینیوم اکسید/تیوفن پلی نانو کامپوزیت تهیه 3-3-2

 با و کرده مخلوط دشو می استفاده اکسیدان عنوان به که( III) آهن کلرید گرم 05/0 با را مقطر آب  mL50 ابتدا      

 محلول و گرفته نآ ناخالصی تا نموده صاف فیلتر وسیله به دقیقه 15 حدود از پس و همزده مغناطیسی همزن از استفاده

 را آن غناطیسیم  همزن از استفاده با و نموده اضافه آن به آلومینیوم اکسید گرم 5/1 سپس.  شود حاصل  یکنواختی

 آب mL5 و نموده تزریق مقطر آب mL50 به را شده تقطیر تازه تیوفن مونومر mL1 ادامه  در.  کنیم می مخلوط

 قطره قطره ورتص به را حاصل محلول همزدن، دقیقه دو از پس و افزاییم می آن به اکسیدان کمک عنوان به را کسیژنها

  .کنیم می اضافه اولیه محلول به

 پودر تهیه جهت آمده بدست پلیمر. نماییم می صاف را محلول شد همزده مغناطیسی همزن توسط که ساعت 20 از بعد 

 .گردید خشک گراد  سانتی 60 دمای در نآو در ساعت 24 مدت به

 

 

به  ل کلرایدپلی وینیبا استفاده از  در محیط آبی د آلومنیوماکسی/تیوفنکامپوزیت پلی  تهیه نانو 4-3-2

 عنوان پایدار کننده

 
ن اعت توسط همزس 4مقطر اضافه میکنیم. این محلول به مدت آب  mL50 ه را ب گرم پلی وینیل کلراید 3/0ابتدا      

وان اکسیدان که به عن( III)گرم کلرید آهن  05/0 مغناطیسی همزده و گرما داده شد تا به خوبی محلول گردد. سپس

صاف نموده  یله فیلتردقیقه به وس 15و با استفاده از همزن مغناطیسی همزده و پس از  را به محلول افزودهاستفاده شده 

ده و با استفاده از به آن اضافه نمو آلومنیومگرم اکسید  5/1ود. سپس تا ناخالصی آن گرفته و محلول یکنواختی حاصل ش

تزریق ب مقطر آ mL50 به  را تازه تقطیر شده تیوفن مونومر mL 1در ادامه  همزن  مغناطیسی آن را مخلوط می کنیم.

ا به حاصل ر لولآب اکسیژنه را به عنوان کمک اکسیدان به آن افزوده و پس از دو دقیقه همزدن، مح mL 5 نموده و

 صورت قطره قطره به محلول اولیه اضافه می کنیم. 

ر ت تهیه پودمی نماییم. پلیمر بدست آمده جه صافساعت که توسط همزن مغناطیسی همزده شد محلول را  20بعد از  

 سانتی  گراد خشک گردید.درجه  60ساعت در آون در دمای  24به مدت 

گرم در لیتر  6تا  1مپوزیت پلی تیوفن با پایدار کننده های مختلف، از غلظت های برای تهیه کامپوزیت و نانو کا     

 ست.استفاده شده است ولی برای برخی از غلظت های بکار برده شده، محصول به اندازه کافی حاصل نشده ا

 

  بحث و بررسی نتایج -3

 شكل شناسی ذرات  1-3

استفاده شده است و اثر ماده روبشی رات پلیمر از میکروسکوپ الکترونی برای بررسی و اندازه و همچنین یکنواختی ذ      

. همانطور که در شکل ها تنشان داده شده اس 5 تا 1یکنواختی ذرات بررسی و درشکل های  افزودنی روی اندازه، شکل و

باعث کوچکتر شدن و دیده می شوند، پایدار کننده تاثیر اساسی روی اندازه و یکنواختی  ذرات دارد. پایدار کننده 
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یکنواخت تر شدن ذرات می گردد. به این دلیل که پایدار کننده ها تاثیر اساسی روی خواص فیزیکی وشیمیایی محلول 

همگنی  نتیجه روی اندازه و و در هپایدار کننده ها هم چنین به وسیله پیوند فیزیکی و شیمیایی جذب پلیمر شد .دارند

 ذرات تاثیر می گذارند.

 

 سنتز شده در محیط آبی  تیوفنشكل شناسی نمونه های پلی  1-1-3
 ده وز پایدارکننابا استفاده  تیوفنکامپوزیت های پلی  تصاویر میکروسکوپ الکترونی مربوط به نانو 2تا  1شکل های 

و  اندازه ذرات ن پایدار کننده باعث کوچکتر شدندافزو ها پیداستل شک ازکه همان گونه  های متفاوت آنهاست. غلظت

یوند ا پلیمر پنده  بتر  شدن ذرات در حضور پایدار کننده این است که پایدار کنزیریکنواخت تر شدن آنها می شود. علت 

ازکی نه بسیار ت الیبر قرار کرده و از به هم پیوستن و لخته شدن ذرات جلوگیری می کند. هم چنین پایدارکننده به صور

 . کندرا احاطه کرده و از به هم پیوستن ذرات جلوگیری می  پلیمر

به خوبی  2تا  1  کل های با مقایسه ش .تغییر غلظت پایدار کننده برروی اندازه ذرات و یکنواختی آنها تاثیر می گذارد     

نواخت تر شدن ازه ذرات و یکموجب ریزتر شدن اند g/L 6 تا g/L  3روشن می شود که افزایش غلظت پایدار کننده از

 پلیمر می گردد. 

 

 

 تصویر میكروسكپ الكترونی نانوکامپوزیت پلی تیوفن با  1شكل

 در محیط آبی g/L3 استفاده از پلی ونیل کلراید با غلظت 
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 تصویر میكروسكپ الكترونی نانوکامپوزیت پلی تیوفن با 2شكل            

 در محیط آبی g/L 6 لظت استفاده از پلی اتیلن کلراید با غ

 

 در محیط آبی آلومنیوم اکسید/تیوفنکامپوزیت های پلی  شكل شناسی نانو 2-1-3
ر حضور دیدار کننده و را بدون حضور پا آلومنیوم اکسید/تیوفنکامپوزیت های مربوط به پلی  نانو 5 تا 3شکل های        

 ی شود.محاصل  و یکنواخت ترکوچکتر لیمر با اندازه ذرات پایدار کننده نشان می دهد. با افزودن پایدار کننده، پ

 

 

 تصویر میكروسكپ الكترونی ذرات اکسید آلومنیوم  3شكل
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 تصویر میكروسكپ الكترونی نانوکامپوزیت  4شكل

 در محیط آبی 3O2 Al/پلی تیوفن

 

  3O2Alتصویر میكروسكپ الكترونی نانوکامپوزیت پلی تیوفن/ 5شكل

 در محیط آبی g/L  3لی وینیل کلراید با غلظت با استفاده از پ
 

 کامپوزیت ها بررسی ساختمان شیمیایی نانو 2-3

 اطالعات  FTIR سنج طیف. است شده بررسی FTIR طریق از شده تهیه های نانو کامپوزیت شیمیایی ساختمان     

 محدوده در 7 تا 6 های شکل در شده ارائه FTIR های طیف. دهد می ارائه شده تهیه پلیمر ساختمان درباره مهمی

 1-cm4000 – 500 باشد می. 
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   C=Cپیوند به مربوط cm1687-1 پیک  ،6 شکل در خالص تیوفن پلی برای مثال بطور    

) stretchingvibrationC=C(1 پیکهای. باشد می-cm 701  پیوند به مربوط) S bending band-S (C-C ، 
1-cm2927 پیوند به مربوط)H-tching vibration of CH (stre-C ، 1-cm 1168 پیوند به مربوط H-C  داخلی 

) plane bending band-H in-C(، 1-cm 794 پیوند به مربوط H-C حلقویplane ring -of-H out-C( 

deformation) باشد می. 

 و پلیمر ساختار در دموا نای نفوذ دلیل به که شود می ها پیک این شدت در اندک تغییر سبب افزودنی مواد از استفاده   

 .باشد می شده سنتز پلیمر پیوندهای انرژی بر متقابل تاثیر

 
 پلی تیوفن خالص FTIRطیف   6شكل 
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 پلی تیوفن در حضور پلی وینیل کلراید به عنوان پایدار کننده FTIRطیف   7شكل 

 
 تعیین غلظت سرب 3-3

 داده های تجربی 1-3-3

. ه استرفتگدر یک سیستم مرحله ای درشرایط فشار و دمای اتاق مورد مطالعه قرار  این فرایند جذب سطحی      

نشان  3 در جدول طراحی شده است. داده های حاصل از انجام (DOE-v.7.0.0)آزمایش این فرآیند توسط نرم افزار 

 داده شده است.

 
 اده های حاصل از آزمایشد 3 جدول

 درصد جذب (min)زمان  نوع جاذب (mg/L)میزان سرب   pH تعداد آزمایشات
1 4  

 96.8 

PTh 10 58 

2 4  

 96.8 
PTh/PVC (0.6) 10 68 

3 4  
 96.8 

PTh/PVC (0.3) 35 65 

4 4  

 96.8 

PTh 60 76 

5 4  

 96.8 
PTh/PVC (0.6) 35 73 

6 4  

 96.8 
PTh/PVC (0.3) 10 63 

7 4  

 96.8 

PTh 35 67 

8 4  

 96.8 
PTh/PVC (0.6) 60 95 

9 4  

 96.8 
PTh/PVC (0.3) 60 88 

10 5  

 96.8 

PTh 35 59 

11 5  

 96.8 
PTh/PVC (0.6) 35 73 

12 5  

 96.8 
PTh/PVC (0.3) 60 69 

13 5  

 96.8 

PTh 10 43 

14 5  

 96.8 
PTh/PVC (0.6) 10 59 

15 5  

 96.8 
PTh/PVC (0.3) 35 66 

16 5  

 96.8 

PTh 60 61 

17 5  

 96.8 
PTh/PVC (0.6) 60 75 

18 5  

 96.8 
PTh/PVC (0.3) 10 62 

19 6  

 96.8 

PTh 10 49 

20 6  

 96.8 
PTh/PVC (0.6) 60 62 

21 6  

 96.8 
PTh/PVC (0.3) 35 58 

22 6  
 96.8 

PTh 60 55 

23 6  

 96.8 
PTh/PVC (0.6) 10 60 
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24 6  

 96.8 
PTh/PVC (0.3) 10 53 

25 6  

 96.8 

PTh 35 58 

26 6  

 96.8 
PTh/PVC (0.6) 35 70 

27 6  

 96.8 
PTh/PVC (0.3) 60 51 

 

زمایش آرایط شاین سه آزمایش  میدر ابتدا جهت انجام تعداد آزمایشات کمتر سه آزمایش پایه انجام شد که در تما

ی زمایشگاهآ( که در سه محیط  30minیکسان از لحاظ فشار و دمای اتاق و همچنین میزان جاذب، مدت زمان تماس )

دست آمده ب( صورت پذیرفت که با توجه به نتایج PH=9( و بازی )PH=7(، خنثی )PH=4شامل اسیدی ) pHاز لحاظ  

 حیط بازیمآمده است بیشترین درصد جذب سرب در محیط اسیدی بوده ضمنا میزان زیادی از سرب در  3که در جدول 

تنها در محدوده  (DOE-v.7.0.0)استفاده از نرم افزار ته نشین گشت پس برای ادامه انجام آزمایشات وطراحی آنها با 

 برای آزمایشات در نظر گرفته شد. محیط اسیدی

 
 نتایج آزمایش پیش فرض 4جدول 

pH    میزان سرب
(mg/L) 

زمان  نوع جاذب
(min) 

 درصد جذب

4 96.8 PTh 10 50 

7 96.8 PTh 10 32 

9 96.8 PTh 10 17 

 ای حاصل از نرم افزاربررسی داده ها و نموداره 2-3-3

 اثر زمان 1-2-3-3

اثر زمان بر ست. اه دقیقه مورد بررسی قرار گرفت 60تا  10اثر زمان بر راندمان حذف سرب در یک محدوده زمانی از  

، دقیقه 60به  دقیقه10نشان می دهد که با افزایش زمان از   8شکل. نشان داده شده است 8 راندمان حذف سرب درشکل

ذب و ماده درصد افزایش یافته است. که نشان می دهد هر چه مدت زمان تماس )برخورد( جا 95به  49 ازحذف سرب 

ه کر شود جذب شونده بیشتر باشد جذب بیشتری صورت می گیرد و ضمنا با توجه به مطالعات صورت گرفته باید ذک

 ه نشان میکیابد  ب هیچگونه تغییری نمیتمامی جاذب ها دارای یک زمان اشباع می باشند که پس از این زمان میزان جذ

ه در شود ک دهد تمام سطح فعال جاذب بوسیله ماده جذب شونده اشغال شده است که باید این جاذب تعویض یا احیا

 صورت احیا امکان کاهش میزان جذب وجود دارد . 
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 اثر زمان بر راندمان حذف 8 شكل

 
 اثر نوع و اندازه  جاذب 2-2-3-3

آزمایش  ای انجامان می دهد که راندمان حذف سرب به عنوان تابعی از نوع و اندازه جاذب می باشد. برنش  9لشک   

 ررسی قراراذب مورد بدرجه سانتی گراد می باشد، اثراندازه جاذب بر راندمان حذف سرب با اندازه و نوع ج 28دمای اتاق 

 نشان داده شده است. 9گرفت. اثر اندازه جاذب اولیه بر راندمان حذف سرب درشکل 

کاهش می صد در 49به  95راندمان حذف سرب از ، نشان می دهد که با کاهش میزان پایدارکننده به پلیمر  9شکل 

شود و در  می آنها دنش تر یکنواخت و ذرات اندازه شدن کوچکتر باعث کننده پایدار افزودن شد ذکر قبال که یابد. همانطور

 رکننده به پلیمر اندازه جاذب ریز تر و یکنواخت تر می گرددنتیجه با افزایش میزان پایدا

 که باعث افزایش سطح تماس فعال و در نتیجه باعث افزایش میزان جذب سطحی می شود. 
 

 
 اثر اندازه جاذب بر راندمان جذب  9شكل

 
 PHاثر  3-2-3-3

تحت شرایط  موالر 0.1کسید سدیم با استفاده از محلول های اسید کلریدریک و هیدرو  6تا  4در رنج  PHاثر  

جذب سرب  مشاهده می شود، مشخص است که درصد 10انجام شد. همانطور که در شکل  C 28 °آزمایشی دردمای اتاق 

 ابد.درصد جذب کاهش می ی PHدرصد کاهش می یابد. پس می توان نتیجه گرفت که با افزایش  %49به  %95از 

 

 
 بر راندمان جذب PHاثر   10شكل
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 نتیجه گیری-4

 نتایج به دست آمده در این تحقیق ارائه شده است.جا در این    

 .با افزودن پایدار کننده ذرات ریز و یکنواخت حاصل می گردد .1

 ردد.گافزایش غلظت پایدار کننده سبب افزایش میزان یکنواختی پلیمر و نیز کاهش اندازه ذرات می  .2

 ی و اثبات شد.بررس  FTIRو  SEMهای با استفاده از آنالیز بومآلومناکسید /تیوفنتشکیل نانوکامپوزیت پلی  .3

رخورد ذرات جاذب ببه دلیل اینکه مدت زمان  جذب را افزایش می دهد؛ اثر زمان: افزایش زمان ، راندمان )درصد( .4

 با ماده جذب شونده افزایش می یابد. 

شتری اسیدی جذب بی PH اذب در: در درجه اول این پژوهش نشان می دهد جهت حذف سرب بوسیله جPHاثر  .5

 صورت می پذیرد.

و  یکنواختی پلیمر اثر نوع جاذب: با توجه به بررسی های صورت گرفته در این پژوهش با افزایش پایدار کننده به .6

 همگنی آن افزایش میابد و ذرات ریز تر میشوند بنابراین درصد جذب نیز افزایش می یابد.
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