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چكیده

در این تحقیق ،میزان حذف اورتو زایلن با استفاده از گرافن اکسید پیوند داده شده با پلیمر متیل وینیل کتون و آنیلیین بیا روش رویی
پاسخ بررسی شد .آماده سازی جاذب با استفاده از فرایند پلیمریزاسیون توسط آغازگر آمونیوم پرسولفات و پلیمیر متییل وینییل کتیون
انجام شد .سپس ،محصول توسط آنیلین اصالح شد .جاذب نهایی با طیفسنج مادون قرمیز تبیدیل فورییه ،1میکروسیکو الکترونیی
روبشی ،2طیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس 3و آزمایش بی ای تی 4آنالیز شده است .برای کاهش تعداد آزمایشهیا ،از روش رویی
پاسخ استفاده شد و تأثیر پارامترهای منتخب (زمان تماس pH ،و میزان جاذب) بر جذب اورتو زایلن از آب ،آزمیایش شید .بیهعیالوه،
شرایط بهینه برای رسیدن به درصد حذف 57درصد بهدست آمد ( زمان تماس برابر با  11دقیقه pH ،برابر بیا  4/37و مییزان جیاذب
برابر با  2/43گرم بر لیتر) .نتایج حاصله نشان داد که درصد حذف اورتو زایلن با غلظت اولیه  22میلیگرم بر لیتر تحت شرایط بهینیه،
برابر با  54/7درصد بوده است .در این مقاله ،میزان ضریب همبسیتیی بیرای جیذب اورتیو زایلین  99/25درصید بیهدسیت آمید کیه
نشاندهندة اعتبار مدل است.
کلیدواژه

اورتو زایلن ،پلیمریزاسیون ،جذب ،روش رویه پاسخ ،گرافن اکسید.

 .1سرآغاز

تصفیه شده در کنار حذف آالینودههوا از محویطزیسوت از

در دنیای امروز با توجه به پیشرفت تکنولوویی و نون،ت

موضوعات چالش برانریز برای محققان بوده است .یکوی از

حضور آالیندهها در محیطزیست و مشکالت ناشی از آنهوا

ننای،ی که امروزه در طیف گستردهای در خدمت بشر قرار

بیش از پیش مورد بحث قرار گرفته است .از طرفوی دیرور

گرفته ننایع نفت گاز و پتروشیمی است.

کمبود منابع آب در سالهای اخیر یکی از موضوعات قابل

با توجوه بوه گسوتردگی نون،ت نفوت و حجو بواالی

توجه در دنیا است .بنابراین استفادة مجودد از پسواب هوای

پسوواب ایوون نوونایع یکووی از موضوووعات مهو در دنیووا و

* نویسندة مسئول:

Email: moniri30003000@yahoo.com
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به خصوص در کشوورهای نفوت خیوز ماننود ایوران اسوت.

است کوه ظرفیوت جوذب بسویار بواالیی نسوبت بوه دیرور

پاکسازی این نوو آالینودههوا جزیوی از ضوروریات ت قوی

جاخبها دارد ) .(Sitko et al., 2014تحقیقوات بسویاری در

میشود .زای ن از جم ه مؤلفههای آلی فرّار نفتی اسوت کوه

ارتباط با جاخب هایی مانند کربن ف،ال انجام شده است کوه

سمی و سرطانزا است .(Su et al., 2010) .زای ون یکوی از

نتایج مناسبی را در برداشته؛ اما جاخبهای بور پایوة گورافن

هیوودروکربنهووای آروماتیوور خکرنووان و مانوودگار در

اکسید در زمان تمای کمتر مناسب برای پاکسازی فووری)

سایتهای آلوده است که از طریق نشت تانرهوای خخیوره

و در مرح ة اولیة جذب حذف بسیار مناسبی را نسبت بوه

و محصوالت نفتی مانند بنزین و سوخت دیزلوی مویتوانود

جاخبهایی دیرر همانند کربن ف،وال داشوتهانود .انوالو و

وارد محیط زیست شوده و سوالمتی انسوانهوا جوانوران و

پ یمریزاسیون گرافن مویتوانود کواربریهوا

محیطزیست را بوه خکور بیانودازد

(Xu & Yang,

(Hosseinzadeh et al.,

) 2014و همننین حج حفرات گرافن اکسوید را افوزایش

) .2011; Kim et al., 2013در نتیجووه حووذف زای وون از

دهود ) .(Azizi et al., 2016, 2017بنوابراین بوا اسوتفاده از

آبهای سکحی و زیرزمینی امری ضروری است.

روش های نو به همراه جاخبهای نو ه میتوان بوه پوان

از روشهووای متووداولی ماننوود روشهووای مکووانیکی

بودن محیط زیست کمر کرد و ه مجدداً از پساب تصفیه

شیمیایی و بیولوییکی برای جمعآوری حذف و پاکسوازی

شده بهعنووان منبوع آبوی بوا ارزش در زمینوههوای مناسوب

آبهای دریوا از آلوودگیهوای نفتوی اسوتفاده شوده اسوت.

استفاده کرد و راه حل مفیودی را بورای بحوران کمبوود آب

امروزه به منظور تصفیة منابع آب با هزینة ک و با رانودمان

کشور ارایه داد.

باال از فناوری جذب بهطوور گسوترده بوه عنووان روشوی

از این رو در این تحقیوق گورافن اکسوید توسوط روش

مک وب و سازگار استفاده می شود .فرایند جوذب بوه دلیول

هامر سنتز شده و در سه مرح ه پ یمر و انالو شد .حذف

پایداری مناسب شیمیایی تنو سواختاری و چروالی کو و

اورتو زای ن از مح وول آبوی بوا اسوتفاده از جواخب گورافن

یکووی از

اکسید انالو شده بررسی شد .برای رسیدن به این هودف

مناسبترین روشها محسوب میشوود .همننوین محققوان

یکی از روش های طراحی آزمایش با رویوة پاسوا اسوتفاده

در فرایند جذب توجوه ویو ه ای بوه موواد بور پایوة کوربن

شد که در آن سه پارامتر زمان تمای  pHو میوزان جواخب

مناسووب بوورای تولیوودات در مقیووای بووزر

داشتهاند ).( Chawdhury and Balasubramanian, 2014
گرافن یکی از جدیدترین عضو خانوادة کربن است که
در قرن  12پدید آمده

است et al., 2010; Dubey et Deng

بررسی شود .در پایوان بوا اسوتفاده از روش رویوة پاسوا

7

بهینه سازی برای حذف اورتو زای ن انجام گرفت و آزمایش
جذب در شرایط بهینه انجام و با نتایج مدل مقایسه شد.

) .( al., 2014نووس و 5جوی 6و همکواران در سوال 1002
گرافن را با توجه به خواص بی سابقة الکتریکی مکوانیکی

 .2مواد و روش بررسی

حرارتی بصری و حمل و نقل آن مکال،ه کردهاند .بهع وت

 .1.2تهیه جاذب

نسبت بی نهایت باالی سکح به حج گرافن خانیت احیوا

 .1.1.2سنتز گرافن اکسید

و استفادة مجدد آن برای جذب بدون کاهش ظرفیت جذب

در این پ وهش برای ساخت گرافن اکسوید از روش هوامر

و همننین دوستدار محیط زیست به تدریج در بسویاری از

استفاده شده اسوت ) .(Hummers and Offeman, 1958در

تحقیقات مکال،ه و جاخبی بالقوه برای تصوفیة آب م،رفوی

-%55

ابتدای واکنش  130می ی لیتر اسیدسولفوریر غ وی

He et al., 2013; Chawdhury and 2014

 )%57با  20گرم گرافیت در بشور  5لیتوری مل ووط شود.

 .)Balasubramanian,گرافن اکسید یکی از مشتقات گرافن

سپس  5گرم نیترات سدی به ظورف واکونش اضوافه و بوه

شوده اسوت

کاربرد گرافن اکسید پلیمره شده برای ...
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آویده عزیزی و همکاران

کمر همزن مغناطیسی به مودت  2سواعت در دموای اتوا

می یگرم) را به مح ول اضافه کورده واکونش در دموای 60

مل وط شد .سپس آهسته آهسته  30گرم پرمنرنات پتاسوی

درجة سانتیگراد به مودت  5سواعت در شورایط اتمسوفر

به ظرف واکنش اضافه شود .بشور در حموام آب یوا قورار

نیتروین و تحت رفالکس به ه زده شود .مل ووط پوس از

گرفت و پس از  1ساعت ه زدن  260می یلتور آب مقکور

شستشو بوا متوانول فی تور شوده و در دموای اتوا خشور

به بشر اضافه شد در این مرح ه مقداری گاز تولید میشود.

میشود .محصول نهایی توسط آنالیز طیف سنج مادون قرمز

در مرح ة ب،دی آرام آرام  315می یلیتر پراکسید هیدروین

تبدیل فوریه بررسی شد.

 30درند) به مح ول اضافه شد تا بواقیمانودة پرمنرنوات
8

پتاسی کاهش یابد .واکنش بهمدت  1ساعت در دموای بوین

 .3.1.2اصالح

 200-50درجة سانتیگراد ه خوورد توا بوه تولیود مقودار

جاخب حان ه از مرح ة پیشوین بوه هموراه  250می ویلیتور

بسیار زیوادی بلوار آب بوه نوورت کوف انجامیود .رنو

اتانول مل وط شده و سپس  50می یلیتر آنی ین به آن اضافه

مح ول تبدیل به سبز لجنی شد و با استفاده از کاغذ نوافی

شد .مل وط در دمای  20درجوة سوانتیگوراد بوه مودت 6

فی تر شد .سپس با اسیدک ریدریر 3درند) شستشوو داده

ساعت در شرایط اتمسفر نیتوروین تحوت رفالکوس و در

شد تا یونهای سولفیت حذف شوند .در پایان چنودین بوار

سرعت  280دور بر دقیقه به ه زده شد .جاخب فی تر و با

ماده با آب مقکر شسته شد تا  pHمح ول به حالوت خنیوی

اتانول شستشو داده شد و در پایان جاخب انالو شوده در

برسد .در این مراحل میوزان بواالیی از نمورهوایی کوه بوه

آون خووالد در دمووای  20درجووة سووانتیگووراد و فشووار 100

حضور ناخالصی در گرافن اکسید منجر مویشووند حوذف

می یبار به مدت  3روز قرار گرفت .محصول نهایی توسوط

شدند .سوپس گورافن اکسوید در آون در دموای  25درجوة

آنالیزهووای طیووفسوونج مووادون قرمووز تبوودیل فوریووه

سانتیگراد به مودت  1روز قورار گرفوت .محصوول نهوایی

میکروسکوپ الکترونی روبشی طیف سنجی پراش انوریی

توسط آنالیزهای طیف سونج موادون قرموز تبودیل فوریوه

پرتو ایکس و آزمایش بی ای تی بررسی شد.

GO-MVK

میکروسکوپ الکترونی روبشی طیف سنجی پراش انوریی
پرتو ایکس و آزمایش بی ای تی بررسی شد.

 .2.2شناسایی ترکیبات آلی با دستگاه جی سیی ا
9

آی دی
 . 2.1.2پلیمریزاسیون گرافن اکسید

غ ظوووت مونوآروماتیووور در آب بوووا اسوووتفاده از گووواز

مح ولی از دی متیل فرمامید  10می یگرم) و گرافن اکسوید

کروماتوگراف مجهز به شناسواگر یونیزاسویون شو ،ه

 1گرم) آماده و در دمای اتا به ه زده شود .سوپس 20
می ی لیتر آلیل آمین به مل وط اضافه و با سورعت  260دور

) FIDاندازهگیری شد .دستراه با مشلصه

(GC-

Agilent 6850 N

 GC,بوده اسوت .روش نمونوهگیوری در ایون دسوتراه بوه
20

بوور دقیقووه بووه موودت  1روز بووه ه و زده شوود .در پایووان

نورت هد اسپیس بوده است و نمونهها بهطوور مسوتقی

سوسپانسیون توسط دی متیل فرمامید شسته و پس از فی تور

بووه دسووتراه تزریووق شوودهانوود .دمووای تزریووق  120درجووة

شدن در دمای اتا خشر شد .مادة مورد نظر توسط طیف

سانتیگراد و حج تزریق  1میکرولیتر بوده است .آنوالیز در

سنج مادون قرمز تبدیل فوریه آنالیز شد .جاخب تهیوه شوده

ستونی به طول  30متر قکر  0/31می یمتر ضولامت 0/15

از مرح ة قبل و  30می یلیتر از متانول را وارد بالن ته گورد

میکرومتر و توسط گاز حامل  N1انجام گرفت .مح ولهوای

کرده و توسط ه زن مغناطیسی مل ووط مویشوود .سوپس

شواهد از مونوآروماتیور در شورایط مشوابه قورار گرفتووه و

آمونیوم پر سولفات  0/75گرم) و متیول وینیول کتوون 30

بررسی شدند تا از هر گونه افت غ ظوت در ارور تبلیور یوا
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چسبندگی به دیوارة ظروف ج وگیری شوود .اسوتون هوای

 .4.2طراحی آزمایش به روش رویة پاسخ

شاهد در غ ظتهای  10 20 5 2 0/5و  50می یگرم بور

یکی از روشهای نوین طراحی آزمایش روش رویوههوای

لیتر آماده و همراه نمونهها اندازهگیری شدند.

پاسا است که خود به طرو های برازش مدل مرتبة نلست
و برازش مدل مرتبة دوم تقسی بندی مویشوود .ایون روش

 .3.2آزمایشهای جذب (سیستم بچ)11

مجموعهای از تکنیرهای آماری و ریاضی است کوه بورای

مح ولهوای  50می ویلیتور از اورتوو زای ون بوا غ ظوت 10

مدلبندی و تح یل مسای ی که پاسا مورد نظر تحوت تويریر

از GO-

چنوودین متغیوور قوورار موویگیوورد مفیوود اسووت و هوودف آن

3

بهینووهسووازی ایوون پاسووا اسووت .کوواربرد طراحووی آزمووایش

 13 ±درجة سانتیگراد) انجام شد .مح ولها در بوالنهوای

میتواند موجب کاهش زمان و هزینههای ک ی برای رسیدن

می یگرم بر لیتر همراه بوا مقودار جواخب مووردنظر

 21MVK-ANIتهیه شد .تمامی آزمایشها در دمای اتا

23

به حج  200می ی لیتر ریلتوه شودند و کوامالً بوا پوارافی

به نتایج فرایند شود .بدین منظور از نورمافوزار مینوی توب

پوشیده شدند .مح ولهای تهیه شده بور شویکر بوا سورعت

بورای طراحوی آزمووایش و توسو،ة موودل درجوة دوم بوورای

 250دور بر دقیقه قرار گرفت .پس از اتمام واکنش جوذب

بازدهی حذف ترکیب مونوآروماتیر نفتی منتلوب توسوط

جاخب توسط فی تر سرنری به انودازة  0/11میکرومتور) از

جاخب مووردنظر اسوتفاده شوده اسوت .در ابتودا متغیرهوای

مح ول های مونوآروماتیر جدا شده و مح ولها در ظروف

آزمایش انتلاب و محدودة آنها توسط نورمافوزار مشول

شیشهای قهوهای تمیز ریلته شوده و غ ظوت موواد قبول و

شد .طراحی آزمایش توسط نرم افزار با مجمو  10آزمایش

پووس از جووذب توسووط دسووتراه جووی سووی بووا شناسوواگر

شامل  8نقکة مک،بی  6نقکة محوری و  6نقکوة تکورار در

یونیزاسیون ش ،ه اندازهگیری شد .میزان جذب ترکیبوات از

نقکة مرکزی مک،ب بر اسای طرو مرکوب مرکوزی انجوام

طریق م،ادلههای زیر محاسبه شد:

گرفته و سپس آزمایش شدند .مقودار αبورای دورانپوذیری
(C 0 Ce )v
m

)2

C 0Ce
)100
C0

طوورو  2/681انتلوواب شووده اسووت .محوودوده و سووکوو

qe 

متغیرهای انتلاب شده برای جذب مونوآروماتیر نفتوی در
( RE(%) 

جدول  2آمده است .شوایان خکور اسوت کوه غ ظوت اولیوة

که  qeجذب ت،ادلی در فاز جامد می یگرم بور گورم)؛

Ce

آالینده و سرعت به ه زدن در تمامی آزموایشهوا مربووط

غ ظت مونوآروماتیر در فاز اولیه می یگرم بور لیتور)؛

C0

بووه فراینوود جووذب اورتووو زای وون توسووط

)1

غ ظت مونوآروماتیر در فاز ت،ادل می یگورم بور لیتور)؛

GO-MVK-ANI

بهترتیب  10می یگرم بر لیتور و  250دور بور دقیقوه انجوام

v

شده است.

حج مح ول لیتر)؛  mجرم مادة خشر جاخب گورم) و
 REدرند حذف ترکیب نفتی هستند.

جدول  .5محدوده و سطوح آزمایشگاهی متغیرهای آزمایش

محدوده و سکوو

متغیرها

فاکتور)(xi

واحد

زمان تمای

X2

دقیقه

275/05

 pHاولیه

X1

-

7/68

7

میزان جاخب

X3

گرم بر لیتر

3/75

3

α

2

0

-2

-α

225

55

25

20/52

6

5

2/32

2/5

0/8

0/05

کاربرد گرافن اکسید پلیمره شده برای ...
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سپس توسوط نورم افوزار مینوی توب تح یول داده هوای

) .2013; Sharma et al., 2014پیر  CH1نیز در حودود

-2

آزمایشراهی انجام می شوود .بوهمنظوور محاسوبات آمواری

 2212 cmدیده مویشوود ) .(Ganesan et al., 2013انوریی

متغیرهای  Xiمقدار حقیقی متغیر مستقل) توسط م،ادلة 3

مربوط به پیر 2710 cm -2مت ،ق به گروههای  C=Oاسوت

بهنورت  xiمقودار بودون ب،ود متغیور مسوتقل) کدبنودی

) .(Zhang et al., 2012; Sharma et al., 2014پیور
-2

آلیفاتیر در مقدار  1511 cmمشاهده شود

میشوند ).(Azizi et al., 2012
)( Xi  X 0
X

)3

C-H

(Chen et al.,

) .2013; Sharma et al., 2014پیر ناشی از گوروه  O-Hرا
xi 

پس از انجام تح یل داده ها توسط مینی تب مدل چنود

میتوان در انرییهای  3220 cm-2و  2618به وضوو دید
).(Konaganti et al., 2010; Yang et al., 2014
-2

جم های درجه دومی م،ادله  )2که تکبیوق یافتوه بوا نتوایج

جاخب  )GO-AAپیر در ناحیوه  2032 cmمت ،وق

آزمایشراهی است به دست آمده تا براسای آن بهینهسوازی

به پیونود  C-Oاسوت شوکل  .(Liu et al., 2016) )2پیور
جذبی  3363 cmحضور گروههای  N-Hو  O-Hرا نشوان

فرایند انجام شود.
n

n

Y  b0   bi xi   bii xi2 
i 1

i 1

)2

n

j

n 1

b xx
ij i

i 1 j i 1

رابووت؛  biضوورایب خکووی؛  biiضوورایب درجووه دوم؛

bij

ضرایب ارر متقابل و  xjو xiمقادیر کدبندی شده متغیرهوای
(Hameed et al., 2008; Tan et al.,

) .2008پووس از توسوو،ة موودل بوورای نتووایج آزمایشووراهی
شایستری و اعتبار مدل درجة دوم از طریق مقودار ضوریب
همبستری  )R1و نمودارهای تح یل خکای مانوده بررسوی
شد .در پایان مقادیر بهینة پارامترها ارزیابی شود و درنود
حذف اورتو زای ن از مح ول آبی توسوط

GO-MVK-ANI

بدست آمد.

 .)Chen et al., 2013; Ganesan et al., 2013نوارهوای
جووذب قوورار گرفتووه در  2736 cm-2و  2632بووه ترتیووب
منسوووب بووه پیونوودهای ارت،اشووی  C=Oو  O-Hهسووتند
 .)Sharma et al., 2014; Yang et al., 2014پیور جوذبی
در  3220 cm-2وجوود گوروههوای عوام ی  N-Hو  O-Hرا
تيییود مویکنود  .)Auta & hameed, 2013بورای جواخب
نهایی باند  2083 cm-2مربوط بوه گوروههوای  C-Oاسوت
) .(Chen et al., 2013پیر در اطوراف  2225 cm-2مت ،وق
بوه پیونود ارت،اشوی  C=Nاسوت ).(Sharma et al., 2014
باندهای جوذبی در  2713 cm-2و  2587حواکی از وجوود
(Umar et al.,

) .2014; Yang et al., 2014در پایوان پیورهوای جوذبی
مربوووط بووه گووروههووای  N-Hو  )O-Hو گووروههووای

 .1.3شناسایی جاذبها
آنالیز طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه برای جاخبهوای
22

بوورای  GO-MVKپیوورهووای واقووع در  2225 cmو

گروههای  C=Oو  C=Cآروماتیور هسوتند

 .3نتایج

GO-AA GO

میدهد ).(Auta and hameed, 2013
-2

 2081به ترتیب مربوط به گوروه هوای  CH1و  C-Oهسوتند

که در آن  yپاسا پیشبینیشده توسوط مودل؛  b0ضوریب

آزموایش هسوتند

-2

25

 GO-MVKو  GO-MVK-ANIانجوووام

شد که نتایج زیر را در برداشت.
برای جاخب گرافن اکسوید بور اسوای آنوالیز مووردنظر
شکل  )2پیر جذبی مربوط به گروه  C-Oرا میتووان در
انرییهای  2111 cm-2و  2052مشاهده کرد

(Chen et al.,

C-H

آروماتیر را میتووان در انورییهوای  3115 cm-2و 3030
مشاهده کرد ).(Umar et al., 2014
آنالیز بی ایتی برای جاخب نهایی انجام شد و نتوایج آن
در جدول  1آمده است .بر اسای نتوایج جودول  1حجو
منافذ به میزان کمی افزایش پیودا کورد ولوی قکور منافوذ از
 2/853به  13/287نانومتر ارتقاد پیدا کرد .ایون افوزایش بوه
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دلیل وجود گروههای عام ی است که در ارر انالو جواخب

می شود .جاخب نسبت به پایه خود یکدستتر شده است و

نانو جاخب شدهاند.

به نورت الیه های منظمی تبودیل شوده اسوت .همننوین

خصونیات مورفولویی  GO-MVK-ANIبا استفاده از

خ ل و فرج آنها افزایش یافته که این نتیجه در نتایج بی ای

به وجود آمدهاند و باعث ایجاد فضا در

آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی در شوکل  1مشواهده

تی ه مشاهده شده است.

شکل  .5آنالیز طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه برای )GO (a), GO-AA (b), GO-MVK (c), GO-MVK-ANI (d

جدول  .7مشخصات بافتی نمونه GO-MVK-ANI

پارامترها
سکح وی
حج
قکر

روش محاسبه
1

ه (m /g) BET
3

BET

مقادیر
GO

GO-MVK-ANI

23/12

3/87

منافذ )(cm /g

BJH adsorption

0/026

0/011

منافذ )(nm

BJH adsorption

2/853

13/287

شکل  .7تصاویر میکروسکوپ الکترونی از ) GO (aو )GO-MVK-ANI (b

کاربرد گرافن اکسید پلیمره شده برای ...
آویده عزیزی و همکاران

در پایان توسط آنالیز طیف سنجی پوراش انوریی پرتوو

1

دقیقوه انتلواب شووده اسوت .نمودارهوای پاسووا سوکح بووه

ایکس مقادیر عنانر کوربن اکسوی ن و نیتوروین مشول

نورت تاب،ی از زموان تموای و  pHاولیوه و همننوین بوه

شده است .جاخب گرافن اکسید دارای  51/23درند کوربن

نورت تاب،ی از زمان تموای و میوزان جواخب در غ ظوت

و  27/57درند اکسی ن بود در حوالی کوه پوس از انوالو

اولیه رابتی از ترکیب مونوآروماتیر  10می یگرم بر لیتور)

مقادیر عنانر کربن اکسی ن و نیتروین بهترتیب بوه 23/33

در نمودارهای  2الف ب نشان داده شدهاند.

درند  52/72درنود و  2/56درنود بورای جواخب

GO-

 MVK-ANIرسیده است.

 .2.2.3اثر  pHاولیه بر بازدهي حذف اورتو زایلن
همانکور که در شکل  3ب مشاهده میشود تغییر pHاولیوه

 .2.3جذب اورتو زایلن به GO-MVK-ANI

بر میزان بوازدهی حوذف ترکیوب منوآروماتیور نفتوی ارور

 .1.2.3اثر زمان تماس بر بازدهي حذف اورتو زایلن

چندانی نداشته اسوت .ایون مسوئ ه گویوای ایون اسوت کوه

با توجه به شکل  3الف بیشترین جوذب اورتوو زای ون در
دقایق ابتدایی رخ داده است و با افزایش زمان میزان حذف
ک و سپس رابت میشود .این روند به این ع ت اسوت کوه
در دقایق نلست میوزان سوایتهوای ف،وال جواخب بورای
دسترسوی بیشوتر اسوت ) . (Azizi et al., 2016از ایون رو
مقدار زمان تمای ت،ادل برای اورتو زای ن در ایون فواز 22

جاخب  GO-MVK-ANIپایداری باالیی در برابور تغییورات
 pHدارد ) .(Su et al., 2010همننوین نمودارهوای پاسوا
سووکح بووه نووورت توواب،ی از  pHاولیووه و زمووان تمووای و
همننین به نورت تاب،ی از  pHاولیوه و میوزان جواخب در
غ ظت اولیه رابتی از ترکیب مونوآروماتیر  10می ویگورم
بر لیتر) در نمودارهای  2ب ج نشان داده شدهاند.

شکل  .6نمودارهای اثر اصلی هر متغیر بر حذف اورتو زایلن ( )%توسط ( :GO-MVK-ANIالف) اثر زمان تماس (ب)  pHاولیه (ج) اثر
میزان جاذب
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 .3.2.3اثر میزان جاذب بر بازدهي حذف اورتو زایلن

همننین ضرایب تابع پاسا مقادیر  tو احتموال ) (Pبورای

بازدهی حذف اورتو زای ن با افزایش میزان جاخب رونودی

بازدهی سیست توسط دادههای آزمایشراهی به دست آموده

افزایشی دارد که به دلیل وجود افوزایش سوایتهوای ف،وال

و در جدول  2آمدهاند.

موجود در سکح جاخب جهت فرایند جذب اسوت شوکل

با توجه به ضریب رگرسیون به دسوت آموده از تح یول

3ج) ) .(Wang et al., 2010همننین بوا توجوه بوه نموودار

دادهها از نتایج روش رویه پاسا مدل چند جم های درجوة

پاسا سکح نمودارهای  2الف ج) نیز مشاهده شده اسوت

دوم برای بازدهی حذف اورتو زای ون توسوط

که افزایش میزان جاخب با افزایش بر بازدهی سیست همراه

 ANIبه نورت م،ادلة  5خواهد بود .شایان خکر اسوت کوه

است.

مقووادیر پوویشبینوویشووده بووازدهی حووذف اورتووو زای وون بووا

GO-MVK-

م،ادلههای مربوطه محاسبه شدهاند.
 .3.3توسعه معادله رگرسیون مدل
آزمایشها طبق ترکیبهای ملت وف طراحوی شوده توسوط
نرمافزار مینی تب به ت،داد  10آزمایش بورای جواخب

GO-

 MVK-ANIانجام گرفتنود .مواتریس طراحوی آزموایش بوه

)5

Y  64.6568  1.0551x1  0.4543 x 2 
7.0327 x 3  1.0662 x12  0.0940 x 2 2 
1.9390 x 3 2  0.7500 x1 x 3  1.2500 x 2 x 3

همراه نتایج آزمایشراهی و مقادیر پویشبینویشوده بوازدهی
حذف اورتو زای ن توسط نرمافزار) در جدول  3آمودهانود.

شکل  .6نمودار رویة پاسخ برای  GO-MVK-ANIروی درصد حذف اورتو زایلن بهصورت تابعی از( :الف) زمان تماس و میزان جاذب (ب)
زمان تماس و  pHاولیه (ج)  pHاولیه و میزان جاذب

کاربرد گرافن اکسید پلیمره شده برای ...

3

آویده عزیزی و همکاران

 .4.3بررسی اعتبار مدل

همان طور که مشاهده می شود مقادیر پیشبینیشده نزدیور

بهمنظور بررسی نحت و اعتبار مدل پیشبینیشوده توسوط

به مقادیر آزمایشراهی بوود .ایون مک وب مویتوانود خووبی

نرم افزار مینی تب مقادیر ضوریب همبسوتری  )R1آنوالیز

تکبیق مدل بر نتایج آزمایشراهی را تيیید کند.

واریانس و نمودارهای تح یل خکای مانده بررسی شدند.
 .2.4.3آنالیز واریانس

 .1.4.3ضریب همبستگي ()R2

مقدار احتمال برای م،ادله رگرسیون کووچکتر از  0/05بوا

میزان  R1برابر با  55/17درند برای بازدهی حوذف اورتوو

در نظر گرفتن سکح اطمینان  55درند) بوود و ایون نشوان

زای ن توسط  GO-MVK-ANIاز نتایج آنوالیز واریوانس بوه

موویدهوود کووه موودل چنوود جم ووهای درجووة دوم بوور نتووایج

دست آمده که اعتبار مدل را تيییود کورده اسوت .همننوین

آزمایشراهی خوب منکبق شده است جدول .)5

شکل  5مقادیر پیشبینیشده را به ازای نتایج به دست آمده
آزمایشراهی برای حذف ترکیب مورد نظر نشان موی دهود.
جدول  .6ماتریس طرح مرکب مرکزی و نتایج

شماره

زمان تمای

pHاولیه

میزانجاخب

درند حذف اورتو

درند حذف اورتو

آزمایش

)x2

)x1

)x3

زای ن آزمایشراهی

زای ن پیشبینیشده

2

0

-2/681

0

66

65/687

1

-2

-2

2

72

72/210

3

-2

2

-2

58/5

57/526

2

0

0

0

65

62/657

5

0

2/681

0

63/5

62/258

6

2/681

0

0

65

65/858

7

0

0

0

62/5

62/657

8

-2/681

0

0

70

65/227

5

0

0

0

62/5

62/657

20

-2

-2

-2

56

56/355

22

2

2

-2

58

57/336

21

0

0

-2/681

26/5

27/325

23

2

-2

2

70/5

70/820

22

2

2

2

68

67/202

25

0

0

2/681

72/5

72

26

2

-2

-2

56/5

55/725

27

0

0

0

65

62/657

28

0

0

0

65

62/657

25

0

0

0

62

62/657

10

-2

2

2

70/5

72/022
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جدول  .6ضرایب رگرسیون محاسبه شده برای بازدهی حذف اورتو زایلن در حالت کدبندی شده

عبارت

ضریب

t

P

رابت

62/6568

108/538

0/000

x2

-2/0552

-5/215

0/000

1x

-0/2523

-1/105

0/051

3x

7/0317

32/288

0/000

1

x2

2/0661

5/312

0/000

1

x1

0/0520

0/265

0/625

1

x3

-2/5350

-5/683

0/000

x2 x1

-0/0000

-0/000

2/000

x2 x3

-0/7500

-1/750

0/025

x1 x3

-2/1500

-2/652

0/002
70

60

55

)Predicted o-xylene removal efficiency (%

65

50
70

65

55

60

50

)Experimental o-xylene removal efficiency (%
شکل  .1بازدهی حذف اورتو زایلن آزمایشگاهی به ازای مقادیر پیشبینیشده توسط GO-MVK-ANI

 .3.4.3نمودارهاي تحلیل خطاي مانده

مستقی تشکیل داده که نشان میدهود فورن نرموال بوودن

نمودارهای مانده می تواند نقش مهمی را برای قضواوت در

بوورای موودل م،تبوور اسووت .تفوواوت چشوومریری در ت،ووداد

کفایت مدل ایفا کند .نمودارهوای مانوده در مقابول مقوادیر

ماندههای میبت و منفی مشاهده نشده است شکل 6الوف)؛

برازش شده و توزیع نرمال ماندههوا بورای سیسوت جوذب

در نتیجه میتوان مک وب بودن مدل بر نتوایج آزمایشوراهی

اورتو زای ن در شکل  6آمده است .همانطور که در نمودار

را تيیید کرد.

توزیع نرمال ماندهها مشاهده میشود نمودار تقریبواً خکوی
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جدول  .1آنالیز واریانس برای بازدهی حذف اورتو زایلن

منبع

درجه آزادی

مجمو مرب،ات

میانرین مرب،ات

F

P

رگرسیون

5

788/258

87/573

252/53

0/000

خکی

3

653/278

132/255

355/55

0/000

مربع

3

77/682

15/852

22/82

0/000

ارر متقابل

3

27

5/667

5/82

0/003

خکای مانده

20

5/775

0/578

عدم برازش

5

2/526

0/585

5

0/833

0/267

25

753/538

خکای خال
کل

5/53

0/036

شکل .6نمودارهای (الف) نمودار مانده در مقابل مقادیر برازش شده و (ب) توزیع نرمال ماندهها برای جذب
اورتو زایلن توسط GO-MVK-ANI

 .5.3بهینهسازی فرایند

پیشبینیشده توسط نرمافزار در شرایط بهینه بهدستآموده

یکی از مه ترین اهداف این تحقیوق ت،یوین شورایط بهینوه

آزمایش انجام گرفت و با به دست آمدن نتیجه  72/5درند

حووذف اورتووو زای وون از مح ووولهووای آبووی اسووت .ی،نووی

بازدهی حذف برای اورتو زای ون در شورایط بهینوة موذکور

شوود توا بوه بهتورین

زمان تمای  22دقیقه  2/35 pHو میزان جاخب  1/23گرم

پاسا منجر شود .بهعبارتدیرور بهینوهسوازی فراینود پیودا

بر لیتر) مقادیر حذف آزمایشراهی بسیار نزدیر به بازدهی

کردن مناسبترین شرایط از نظور ترکیوب عوامول موؤرر در

پیشبینی شده بوده و اعتبار مدل و بهینهسازی آن قابل تيیید

فرایند است .بنابراین در این مرح ه از تحقیق مقادیر بهینوة

است.

محدودهای از متغیرهای مه مشل

پارامترها برای پاسا بازدهی حذف اورتو زای ن بوا اسوتفاده
از بهینهسازی پاسوا کوه در برناموة اختصانوی مینوی توب
است ت،یین شده است .برای ت،یوین شورایط بهینوه هودف
بازدهی سیست به میزان  75درند برای حذف اورتو زای ن
انتلاب شده است .به منظور بررسوی نوحت شورایط بهینوه

 .6.3مقایسة جاذب های مورد نظر در این تحقیق بیا
برخی جاذبهای دیگر
نتایج حانل از آزموایشهوای جواخبهوای دیرور ازجم وه
جاخب های کربنی بر جذب این نو ترکیبوات نفتوی نشوان
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بهار 1931

داده است که جذب مناسبی بور ترکیبوات مونوو آروماتیور

فاضالب های نفتی بسیار کواربردی باشود .ظرفیوت جوذب

زای ن داشته ولی جاخب تهیه شده در ایون تحقیوق بور پایوة

برخی جاخبهای مورد بررسیشده برای حذف زای نهوا از

گرافن اکسید در زموانهوای ت،وادل بسویار کوتواه بواالترین

آب در جدول  6بهطور خالنه آورده شده است.

جذب خود را داشوتند کوه مویتوانود بورای تصوفیة سوریع
جدول  .6ظرفیت جذب و پارامترهای بررسیشده برخی از جاذبهای استفاده شده برای حذف زایلن از آب

شرایط پارامترها
نو جاخب

ظرفیت جذب
)(mg/g

غ ظت اولیه
آالینده)(mg/L

زمان تمای

مقدار جاخب
(g/L

سال انجام
تحقیق

مراجع
کار انجام شده در این

GO-MVK-ANI

26/15

10

 22دقیقه

0/8

1027

GO-PS

22

10

 30دقیقه

2

1027

Azizi et al., 2017

GO

8/8

10

 5دقیقه

2

1026

Azizi et al., 2016

GO-A

21/1

10

 5دقیقه

2

1026

Azizi et al., 2016

نانو لولههای کربن

22/28

-

 3ساعت

0/2

1026

Yu et al., 2016

نانو آهن

5/58

20

 20دقیقه

2

1022

Bina et al., 2014

5/5

20

 20دقیقه

2

1022

Bina et al., 2014

5/58

20

 20دقیقه

2

1022

Bina et al., 2014

5/56

20

 20دقیقه

2

1022

6

250

 12ساعت

5

1021

Nourmoradi et al.,
2012

0/7

-

-

-

1021

Carvalho et al.,
2012

0/672

10

 28ساعت

5

1022

Seifi et al., 2011

زیولیت انالو شده

0/121

10

 28ساعت

5

1022

Seifi et al., 2011

کربن ف،ال

6/1

20

-

2

1003

Dafiullah and
Giris, 2003

نانو لوله کربن چند
جداره
نانو لوله کربن تر
جداره
نانو لولههای
هیبریدی
مونت موری ونیت
انالو شده
خرات ریز سی یسی
انالو شده
نانو زیولیت انالو
شده

تحقیق

Bina et al., 2014
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 .4بحث و نتیجهگیری

همبستری آنالیز واریانس و نمودارهوای مانوده بورای جواخب

در این تحقیق به بررسی نتایج حانول از مکال،وات حوذف

نشان میدهد که مقادیر پیشبینیشده پاسا توسط مدل بسویار

ترکیب اورتو زای ن با استفاده از گرافن اکسید پ یموره شوده

سازگار با دادههای آزمایشوراهی اسوت .نتوایج بوهدسوتآموده

با متیل وینیل کتون و سپس انالو شده توسوط آنی وین بوا

تحقیق نشان میدهود کوه جواخب  GO-MVK-ANIجواخب

استفاده از روش رویه پاسا پرداختهشده است.

مناسبی برای حذف ترکیبات اورتو زای ن از آب است.

با پ یمریزاسیون و انالو گرافن اکسید حجو حفورات
افزایش یافوت افوزایش قکور منافوذ از  2/853بوه 13/287

تشکر و قدردانی

نانومتر) و در رانی مقدار جذب در دقوایق ابتودایی واکونش

این تحقیق با حمایتهای مادی-م،نوی آزمایشوراه آب

رخ داد که برای پانسازی فوری طبی،وت از ایون ترکیبوات

و فاضالب مجتموع شویا بهوایی و رازی دانشوراه ع ووم و

مونوآروماتیر می توان از این جاخب استفاده کرد .تغییورات

تحقیقات واحد تهران و شرکت م ی پلوش فورآورده هوای

 pHاولیه بر میزان بازدهی حذف ترکیب منوآروماتیر نفتی

نفتی ایران انجام گرفته است که از آنها بسیار سپاسرزارم.

ارر چندانی نداشته است .این مسئ ه گویای ایون اسوت کوه
ایوون جوواخب پایووداری بوواالیی در برابوور تغییوورات  pHدارد.
هرچووه میووزان جوواخب افووزایش یافووت مقوودار جووذب ه و
بهبودیافته است .در این فاز تحقیق نتایج طراحوی آزموایش
با رویه پاسا نشان می دهد که در زموان تموای  22دقیقوه
 pHبرابر با  2/35و میزان جاخب برابر با  1/23گرم بر لیتور
و غ ظت اولیه اورتو زای ن برابر بوا  10می ویگورم بور لیتور
بازدهی حذف توسط  GO-MVK-ANIبرابر با  72/5درند
به دست آمد که بسیار نزدیور بوه هودف بوازدهی مودل 75
درند) بوده است .لیکن ضریب همبستری  55/17درند بوه
دست آمد که نشان میدهود نتوایج بوهدسوتآموده از طراحوی
آزمایش بوا رویوة پاسوا انکبوا بسویاری بوا نتوایج دادههوای
آزمایشراهی دارد .بهعالوه بررسوی نتوایج مربووط بوه ضوریب

یادداشتها
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

)Fourier Transform-Infrared Resonance (FTIR
)Scanning Electron Microscopy (SEM
)Energy-Dispersive X-Ray (EDX
)Brunauer-Emmett-Teller (BET
Novoselov
Geim
RSM
Polymerized graphene oxide with methyl vinyl
)ketone (GO-MVK
9. Gas Chromatography equipped with Flame
)Ionization Detector (GC-FID
10. Head Space
11. Batch
12. Graphene oxide grafted with poly methyl vinyl
)ketone and aniline (GO-MVK-ANI
13. Minitab
)14. Graphene oxide (GO
15. Graphene oxide grafted with allylamine (GO)AA

منابع
Auta, M. and Hameed, B. H. 2013. Coalesced chitosan activated carbon composite for batch and fixed-bed adsorption of
cationic and anionic dyes. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 105: pp. 199-206.
Azizi, A., Alavi Moghaddam, M. R. and Arami, M. 2012. Application of wood waste for removal of reactive blue 19 from
aqueous solutions: Optimization through response surface methodology. Environmental Engineering and Management
Journal. 11: pp. 795-804.
Azizi, A., Torabian, A., Moniri, E., Hassani, A. H. and Ahmad Panahi, H. 2016. Adsorption performance of modified
graphene oxide nanoparticles for the removal of toluene, ethylbenzene, and xylenes from aqueous solution. Desalination and
Water Treatment. 57: pp. 28806-28821.
Azizi, A., Torabian, A., Moniri, E., Hassani, A. H. and Ahmad Panahi, H. 2017. Novel synthesis of graphene oxide with
polystyrene for the adsorption of toluene, ethylbenzene and xylenes from wastewater. Desalination and Water Treatment. 74:
pp. 248-257.

1931 بهار



1 شمارة



44 دورة

 14

Bina, B., Amin, M. M., Rashidi, A. and Pourzamani, H. 2014. Water and wastewater treatment from BTEX by carbon
nanotubes and Nano-Fe. Water Resources. 41: pp. 719-727.
Carvalho, M.N., Da Motta, M., Benachour, M., Sales, D.C.S. and Abreu, C.A.M. 2012. Evaluation of BTEX and phenol
removal from aqueous solution by multi-solute adsorption onto smectite organoclay. Journal of Hazardous Materials. 239–
240: pp. 95–101.
Chen, S., Hong, J., Yang, H. and Yang, J. 2013. Adsorption of uranium (VI) from aqueous solution using a novel graphene
oxide-activated carbon felt composite. Journal of Environmental Radioactivity. 126: pp. 253-258.
Chowdhury, S. and Balasubramanian, R 2014. Recent advances in the use of graphene-family nanoadsorbents for removal of
toxic pollutants from wastewater. Advances in Colloid and Interface Science. 204: pp. 35-56.
Daifullah, A. A. M. and Girgis, B. S. 2003. Impact of surface characteristics of activated carbon on adsorption of BTEX.
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 214: pp. 181-193.
Deng, X., Lü, L., Li, H. and Luo. F. 2010. The adsorption properties of Pb(II) and Cd(II) on functionalized graphene
prepared by electrolysis method. Journal of Hazardous Materials. 183: pp. 923-930.
Dubey, S. P., Dwivedi, A. D., Kim, I.C., Sillanpaa, M., Kwon, Y.N. and Lee. C. 2014. Synthesis of graphene–carbon sphere
hybrid aerogel with silver nanoparticles and its catalytic and adsorption applications. Chemical Engineering Journal. 244: pp.
160-167.
Ganesan, P., Kamaraj, R. and Vasudevan, S. 2013. Application of isotherm, kinetic and thermodynamic models for the
adsorption of nitrate ions on graphene from aqueous solution. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 44: pp.
808-814.
Hameed, B. H., Tan, I. A. W. and Ahmad, A. L. 2008. Optimization of basic dye removal by oil palm fibre-based activated
carbon using response surface methodology. Journal of Hazardous Materials. 158: pp. 324-332.
He, Y., Liu, Y., Wu, T., Ma, J., Wang, X., Gong, Q., Kong, W., Xing, F., Liu, Y. and Gao, J. 2013. An environmentally
friendly method for the fabrication of reduced graphene oxide foam with a super oil absorption capacity. Journal of
Hazardous Materials. 260: pp.796-805.
Hosseinzadeh, R., Tahmasebi, R., Farhadi, K., Moosavi-Movahedi, A. A., Jouyban, A. and Badraghi, J. 2011. Novel cationic
surfactant ion pair based solid phase microextraction fiber for nano-level analysis of BTEX. Colloids and Surfaces B:
Biointerfaces. 84: pp. 13-17.
Hummers, W. S. and Offeman, R. E. 1958. Preparation of graphitic oxide. Journal of the American Chemical Society. 80: pp. 1339.
Kim, S. H., Park, J. H. and Lee, C. Y. 2013. Surface-functionalized mesoporous silica nanoparticles as sorbents for BTEX.
Journal of Porous Materials. 20: pp. 1087–1093.
Konaganti, V. K., Kota, R., Patil, S. and Madras, G. 2010. Adsorption of anionic dyes on chitosan grafted poly(alkyl
methacrylate)s. Chemical Engineering Journal. 158: pp. 393-401.
Liu, L., Kong, L., Wang, H. Niu, R. and Shi, H. 2016. Effect of graphene oxide nanoplatelets on the thermal characteristics
and shape-stabilized performance of poly(styrene-co-maleic anhydride)-g-octadecanol comb-like polymeric phase change
materials. Solar Energy Materials and Solar Cells. 149: pp. 40-48.
Nourmoradi, H., Nikaeen, M. and Khiadani (Hajian), M. 2012. Removal of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene
(BTEX) from aqueous solutions by montmorillonite modified with nonionic surfactant: Equilibrium, kinetic and
thermodynamic study. Chemical Engineering Journal. 191: pp. 341-348.
Seifi, L., Torabian, A., Kazemian, H., Bidhendi, G. N., Azimi, A. A. and Charkhi, A. 2011. Adsorption of Petroleum
Monoaromatics from Aqueous Solutions Using Granulated Surface Modified Natural Nanozeolites: Systematic Study of
Equilibrium Isotherms. Water Air Soil Pollution. 217: pp. 611-625.
Sharma, P., Saikia, B. K. and Das, M. R. 2014. Removal of methyl green dye molecule from aqueous system using reduced
graphene oxide as an efficient adsorbent: Kinetics, isotherm and thermodynamic parameters. Colloids and Surfaces A:
Physicochemical and Engineering Aspects. 457: pp. 125-133.
Sitko, R., Zawisza, B., Talik, E., Janik, P., Osoba, G., Feist, B. and Malicka, E. 2014. Spherical silica particles decorated with
graphene oxide nanosheets as a new sorbent in inorganic trace analysis. Analytica Chimica Acta. 834: pp. 22-29.
Su, F., Lu, C. and Hu, S. 2010. Adsorption of benzene, toluene, ethylbenzene and p-xylene by NaOCl-oxidized carbon
nanotubes. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 353: pp. 83-91.

 15

... کاربرد گرافن اکسید پلیمره شده برای
آویده عزیزی و همکاران

Tan, I. A. W., Ahmad, A. L. and Hameed, B. H. 2008. Optimization of preparation conditions for activated carbons from
coconut husk using response surface methodology. Chemical Engineering Journal. 137: pp. 462-470.
Umar, A., Abu Naim, A. and Sanagi, M. M. 2014. Synthesis and characterization of chitosan grafted with polystyrene using
ammonium persulfate initiator. Materials Letters. 124: pp. 12-14.
Wang, L., Zhang, J., Zhao, R., Li, C., Li, Y. and Zhang, C. 2010. Adsorption of basic dyes on activated carbon prepared from
Polygonum orientale Linn: Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies. Desalination. 254: pp. 68-74.
Xu, L., and Yang, X. 2014. Molecular dynamics simulation of adsorption of pyrene–polyethylene glycol onto graphene.
Journal of Colloid and Interface Science. 418: pp. 66-73.
Yang, H., Li, H., Zhai, J., Sun, L., Zhao, Y. and Yu, H. 2014. Magnetic prussian blue/graphene oxide nanocomposites caged
in calcium alginate microbeads for elimination of cesium ions from water and soil. Chemical Engineering Journal. 246: pp.
10-19.
Yu, F., Ma, J., Wang, J., Zhang, M. and Zheng, J. 2016. Magnetic iron oxide nanoparticles functionalized multi-walled
carbon nanotubes for toluene, ethylbenzene and xylene removal from aqueous solution. Chemosphere. 146: pp. 162-172.
Zhang, K., Kemp, K. C. and Chandra, V. 2012. Homogeneous anchoring of TiO 2 nanoparticles on graphene sheets for waste
water treatment. Materials Letters. 81: pp. 127-130.

