
 

 

 

 

 

 ي علومدانشکده

 گروه آموزشي شيمي کاربردي                                                     

 

 ي دکتراي تخصصيرساله براي دريافت درجه

 ي شيمي گرايش آليدر رشته

 

 عنوان:

 ( به روشFe3O4نانوذرات مگنتیت )لیگاندهای پلیمری به سطح پیوند شیمیایی 

 های فلزی سمیبه منظور حذف یون( ATRPپلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم )

 

 :استادراهنما

 فسور يعقوب منصوريوپر                                          

 

 :مشاور اناستاد

 دکتر محمدرضا زمانلو                                           

 دکتر ماندانا امیري                                              

 

 :پژوهشگر                                                        

 معصومه میرزايی نژاد                                           

 

6931زمستان                                                     

 



 

 

 : معصومهناممیرزايی نژاد : نامخانوادگیدانشجو

پلیمريزاسیون راديکالی انتقال  ( به روشFe3O4نانوذرات مگنتیت )لیگاندهاي پلیمري به سطح :  پیوند شیمیايی نامهعنوانپايان

 هاي فلزي سمیبه منظور حذف يون( ATRPاتم )

 پرفسور يعقوب منصوري:استادراهنما

 ر: دکتر محمد رضا زمانلو، دکتر ماندانا امیرياستادمشاو

 : شیمی                     رشتهيدکتری:مقطعتحصیل

 محققاردبيلي:دانشگاهآلی :گرايش

 019: اتتعدادصفح72/01/69دفاع:تاريخ:علوم                      دانشکده

 :چکيده

هااي صانعتی مختلار در حاال افازايش      هاا در نتیجاه فعالیات   هاا و پسااب  هاي فلزي سنگین درآبامروزه غلظت يون

ترين چالش هاايی اسات کاه توساق محققاان      هاي صنعتی يکی از مهمسنگین مضر از پسابهاي فلزي هستند.حذف اين يون

هااي  ها نساتت باه حاذف ياون    زيادي مورد مالحظه قرارگرفته است. در مطالعه حاضر چندين جاذب سنتز شدند و کارايی آن

گرافات شاده باه ساطح ناانوذرات       )آمیناو اتیاا اکرياا آمیاد     -7(فلزي سنگین مورد ارزيابی قرار گرفت. در بخش اول ، پلی 

و  Fe3O4  ( روي ساطح ناانو ذرات   ATRPمگنتیت،  از طريق پلیمريزاسیون آکريا آمید به روش پلیمريزاسیون راديکالی زنده )

 ،   FTIR،SEM ،TEM ،TGAسپس انجام واکانش تارانس آمیداسایون باه دسات آماد. محصاول نهاايی توساق آنالیزهااي           

XRD،VSM  شناسايی شد.کارايی   (نانو ذرات سنتز شده جهت حذف کااتیون ماسII     باه روش ولتاامتري پاالس تفاضالی  )  

(DPV)( در شرايق بهینه بررسی شد. ماکزيمم ظرفیت جذب براي کاتیون مسII در )pH 6  ،43/41       میلی گارم بار گارم باه

جذب فروندلیچ پیاروي نماود.    دست آمد.سینتیک جذب از معادله سینتیک شته درجه دوم پیروي کرد و ايزوترم جذب از مدل

مطالعه بازيابی جاذب مغناطیسی تهیه شده، استفاده از جاذب را تا هفت چرخه استفاده، بدون کاهش قابا توجه در کارايی آن 

ايا(فنیا( -7-اکساديازول -0،4،3-ايا(-7)پیريدين-5)-3)-Nترکیب  آشکار نمود.در بخش دوم، مونومر جديد آکريا آمیدي، 

( سنتز و شناسايی شد.سپس پلیمر حاصاا باه ساطح ناانوذرات مگنتیات از طرياق روش پلیمريزاسایون        POPA، )آکريا آمید

شناسايی شد. کاارايی   FTIR ،SEM ،XRD ،TGA  ،VSM نانوذرات گرافت شده توسق  .به دست آمد (ATRP)راديکالی زنده 

و مقادار جااذب     pH( در شرايق بهینه از قتیاا زماان،   IIپلیمر گرافت شده به نانوذرات مگنتیت، جهت حذف کاتیون کتالت )

توسق روش جذب اتمی نشان داده شد. سینتیک جذب از معادله سینتیک شته درجاه دوم پیاروي کارد و ايزوتارم جاذب باا       

یه میلی گرم بر گرم با مدل فروندلیچ شرح داده شد. عالوه بر اين ها مطالعه بازيابی جاذب مغناطیسی ته 61/56ظرفیت جذب 

در بخاش نهاايی، رزيان    شده، استفاده از جاذب را تا هفت چرخه استفاده، بدون کاهش قابا توجه در کارايی آن آشکار نماود.  

( باه  MBAمتیلن بیس آکريا آمیاد )   N,Nو آکريا آمید با در حضور   POPAجاذب توسق کوپلیمريزاسیون راديکالی مونومر 

، رزين کاراس  POPA، کوپلیمر آکريا آمید و مونومر Poly POPAی پلیمر خطی عنوان کراس لینکربه دست آمد. خواص گرماي

( در شارايق بهیناه از قتیاا    IIکارايی رزين کراس لینک ، جهت حذف کااتیون کتالات )   بررسی شدند.آکريا آمید لینک شده 

عادلاه ساینتیک شاته    نشان داده شد.سینتیک جاذب از م  UV-Visibleو مقدار جاذب توسق روش اسپکتروسکوپی   pHزمان، 

باه   میلی گرم بار گارم شارح داده شاد.     01/73درجه دوم پیروي کرد و ايزوترم جذب از مدل جذب النگموير با ظرفیت جذب 

 مشاهده شد.عالوه بازيابی رزين بدون کاهش قابا مالحظه در کارايی آن پس از هشت چرخه استفاده

 ATRP مغناطیسی ، جاذب، گرافت، نانوهاي فلزي: پلی )اکريا آمید(، حذف يونهاکلیدواژه
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 (PCMU) 6ليت شونده با فلزاتپليمرهاي حاوي واحدهايکي 6-6

لیت شونده با فلزات در طی جنگ جهاانی دوم آغااز   مطالعه در زمینه پلیمرهاي حاوي واحدهاي کی

متحده، سفارشی باراي تحقیاق در ماورد پلیمرهاايی کاه تاا       شد. در آن زمان، نیروي هوايی دولت اياالت 

-مقاوم باشند داد. به موجب اين درخواست، مطالعه در زمینه پلیمرهاي حاوي واحدهاي کای C°911دماي

در آن زماان صاورت نگرفات. اولاین گازارش در       یشد ولی پیشرفت قابا توجه آغازلیت شونده با فلزات، 

بعد از آن، شایمی ايان پلیمرهاتوساق    .منتشر شد 0651هاي دهه اواخر سالها، در مورد نتايج اين تحقیق

-وسیعی نیز در مورد خواص کاتالیزوري اين پلیمرها در واکانش هاي هصنايع مختلر توسعه يافت و مطالع

سپس، توجه بسیاري از محققین را در زمینه هاي مختلار علام شایمی      هاي شیمیايی مختلر انجام شد.

 یمر، شیمی کئوردينانس، بیوشیمی آلی و شیمی تجزيه به خود معطوف نمود.  مانند: شیمی پل

لیات شاونده باا    پلیمرهاي حاوي واحدهاي کای اي از فعالیت بشري که در آن از امروزه تصور زمینه 

حاذف عناصار   توان به بهداشت و فارماکولوژي، فلزات استفاده نشده باشد، مشکا است.از اين زمینه ها می

 می و کاتالیزور و .....  اشاره کرد.سنگین، شی

 

 (PCMUليت شونده با فلزات )بندي پليمرهاي حاوي واحدهاي کيگروه 6-2

توانند باا  ها میواحدهاي کی لیت کننده در آن .اين پلیمرها ترکیب هاي با وزن مولکولی باال هستند

موقعیات و محاا ياون فلازي،     هاا را بنمايند.بساته باه    هاي فلزي ايجاد حلقه هايی با شرکت اين يونيون

هايی هستند شوند: گروه اول آنپلیمرهاي حاوي واحدهاي کی لیت شونده با فلزات  به دو گروه تقسیممی

شاود.  که يون فلزي در زنجیر اصلی پلیمر قرار می گیرد و در اثر جدا شدن يون فلزي زنجیر گسساته مای  

گیارد. در ايان پلیمرهاا ياون     زنجیر جانتی قرار میها يون فلزي در گروه دوم پلیمرهايی هستند که در آن

تواند به سهولت جدا شده و با يون فلزي ديگر جايگزين شود، بادون اينکاه زنجیار اصالی تغییار      فلزي می

بحا   ماورد  شوندکه در ادامه به طور جداگانه کند. اين گروه از پلیمرها به چهار زير گروه تقسیم بندي می

 .گیرندقرار می

________________________________________________________________________________ 

1- Polymer Containing Metalochelate Units 



 

 لکوليکمپلکس مو 6-2-6

هااي  هايی هستند که در آنها يون فلزي فقق از طريق پیوند کئوردينانسی به اتام اين پلیمرها ترکیب

دهنده در قطعه کی لیت کننده پلیمر متصا است. پلیمرهاي حاوي واحدهاي دي پیرياديا  و اتایلن دي   

 ( از اين دسته اند.0-0آمین شکا )

 
 هايی از واحدهاي تشکیا دهنده کمپلکس مولکولی: نمونه 0-0شکا 

 

 کمپلکس دروني 6-2-2

هاي کی لیت کننده هم از طريق پیوند واالنس و هم از در اين دسته از پلیمرها حداقا يکی از قطعه

ها ممکن است خنثی يا آنیونی باشند. پلیمرهاي طريق پیوند کئوردينانس به فلز اتصال دارد. اين ترکیب

 .(7-0) شکا هیدروکسی کینولین از اين دسته اند -1هاي دي کتون آمینو اسید و حاوي گروه

 
 درونیهايی از واحدهاي تشکیا دهنده کمپلکس : نمونه 7-0شکا 

 

 هاي ماکرو حلقه ايکمپلکس 6-2-9

)شکا اي ها و پلی اترهاي حلقههاي فتالوسیانین پورفرينپلیمرهاي حاوي گروهتوان از اين گروه می

 .[0]را نام برد(0-4

 
 ماکروحلقه اياز واحد تشکیا دهنده کمپلکس  اي: نمونه  4-0شکا 



 

 اثر اندازه حلقه در تشکيل کمپلکس 6-9

سانتز نمودناد شاکا    هاي آمینو آلکیا آمید را در يک کار تحقیقی دو نوع پلیمر وينیلی حاوي بنیان

-( مورد مطالعه قرار دادناد. بررسای  IIهاي مس )( و توانايی اين پلیمرها را در ايجاد کمپلکس با يون0-3)

( IIتوانايی تشکیا کمپلکس حلقاوي پايادار باا  ياونمس )     0هاي انجام شده، مشخص کرد که فقق پلیمر

نتی متحار  شارک کاافی باراي تشاکیا      دارد. بنابراين تحقیق، نتیجه گرفته شد که فقق وجود زنجیر جا

 باشد.کمپلکس پايدار نتوده و اندازه حلقه ي تشکیا شده نیز مهم می

 

 

 
0پلیمر                                           7پلیمر  

 

هاي آمینو الکیا آمید: پلیمرهاي سنتزي داراي بنیان 3-0شکا   

 

CuLکار شده، گونه pHدهند که در دامنه نشان میهااين کمپلکسESRطیفهاي الکترونی و 
تنهاا   +2

( 5-0باشد بنابراين تنها واکنشی که در محلول اتفاق می افتاد، مطاابق شاکا )   گونه موجود در محلول می

 باشد.  می

 
 (II: واکنش بین لیگاند و کاتیون مس ) 5-0شکا 

 

ها با مقادير به دست آمده باراي لیگانادهاي   براي واکنش فوق و مقايسه آن  ∆Hاندازه گیري مقادير 

-هاي پنج عضوي تشکیا می( حلقهIIهاي مس )، که با کاتیون 0مشابه غیر پلیمري مانند گلی سین آمید

در مقايسه با گلی سین آمید، مقدار کوچکی اسات کاه    0براي پلیمر  ∆Hدهند که مقادير دهد، نشان می

 (.9-0عضوي دارد شکا ) 2اين امر از لحاظ نظري داللت بر تشکیا حلقه 

________________________________________________________________________________ 

1- Glycineamide 



 

 

 (IIبا کاتیون  مس ) 0: تشکیا حلقه هفت عضوي بین لیگاند پلیمر9-0شکا 

 

نستت به گلی  0( در مورد لیگاند پلیمري 5-0براي واکنش)∆Sآنها همچنین بر اساس مقادير باالي 

هاي مس هاي آب از اطراف کاتیونسین آمید، نتیجه گرفتند که در حین فرآيند کمپلکس شدن، مولکول

(IIآزاد می )[7]باشدشوند. اين امر شايد به دلیا ماهیت آبگريزي پلیمر می. 

 

 اکسيد آهن تنانوذرا 6-4

که در مقايسه باا   [4]رودبه کار میnm 011-0 نانوساختار اغلب براي توصیر موادي با مقیاس يواژه

داراي  3و اثر ساطح  4، اثر اندازه کوانتومی7،اثر کوچکی ابعاد0مزوسکوپیکدلیا اثر اي يا اتمی بهتوده ياجزا

اي از نانوذرات، نانوذرات اکسید آهن نموناه ان . در می[3]خواص فیزيکی و شیمیايی منحصر بفردي هستند

هاا ياا   ها، هیدروکسیدهاي آهن وجود دارد که شاما اکسیدباشد. شانزده فاز براي اکسیدمواد پرکاربرد می

، شکا سه ظرفیتی آهن، حاللیت پاايین و رناگ   هاترکیبها است. ويژگی مشخصه اين اکسی هیدروکسید

دلیا خاصیت سوپر پارامغناطیسی،دماي به(Fe3O4مگنتیت) ن نانو ذرات. در اين بی[5]باشدها میخاص آن

 اساتفاده در   .[3]پايین، غیر سمی بودن وزيست سازگاري و ... بیشتر مورد توجه قرار گرفته اسات  5کوريه

(MRI)[1]الیسات هتاروژن  تسااخت کا  ،[2]دارورسانی هدفمناد  ،[9]9رزونانسی مغناطیسی برداريتصوير ،

نموناه هاايی از     ،[00]، تصافیه فاضاالب و حاذف عناصار سانگین     [01]، جوهر پرينتر[6]تثتیت پروتئین

 .دنباشمیمگنتیتکاربردهاي 

2ساختار بلوری مگنتیت 6-4-6
 

 47باشد که در آن هر سلول واحد شاما مگنتیت داراي ساختار کريستالی اسپینا معکوس می

________________________________________________________________________________ 

1- Mesoscopic effect 

2-Small object effect 

3-Quantum size effect 

4- Surface effect 

5-Curie temperature 

6-Magnetic resonance imaging (MRI) 

7-Magnetite 



 

-مای nm 146/1ول لته سالول واحاد برابار   قرار دارد. ط 0اتم اکسیژن است، که در ساختار مکعتی وجوه پر

هاي اکتاهدرال را اشاغالمی محاFe(III هاي )و نصر يون Fe(IIهاي )باشد. در اين ساختار کريستالی يون

دلیاا  هاي آهان دو ظرفیتای باه   گیرند. اتمدر محا تتراهدرال قرار میFe(III هاي )کنند. نصر ديگر يون

7داشتن انرژي پايداري میدان بلور
(CFSE) هاي اکتاهادرال را اشاغال کنناد.    دهند تا محاباال، ترجیح می

هااي اکتاهادرال   در صاورت قارار گارفتن در هار کادام از محاا        Fe(III)هااي اين در حالی است که يون

مگنتیات  ک سلول واحد ازي2-0. شکا ياتتراهدرال انرژي پايداري میدان بلور برابر با صفر را خواهند داشت

 .هددرا نشان می

 

 
 

 ساختار کریستالی مگنتیت:  2-0شکا 
 

 خصوصيات مغناطيسي و رنگ مگنتيت 6-4-2

ساختار کريستالی مگنتیت مسئول خصوصیات مغناطیسی و رنگ مشاهده شده براي آن است. رنگ 

-ساختار کريستالی آن حاصا میدر   Fe(III)و  Fe(II)هايسیاه مگنتیت از انتقال بار بین يون

هاي در محاFe(IIIو )Fe(II هاي )اتم يگیري قرارمغناطیسی هم ناشی از نحوهشود.خصوصیات 

هاي اکتاهدرال و هاي مربوک به محاباشد. چون در اين حالت، اسپیناکتاهدرال و تتراهدرال می

 باشد.تتراهدرال موازي نتوده و بزرگی دو نوع اسپین نیز با هم برابر نمی
 

 هاي تبديلي در مگنتيتواکنش 6-4-9

-3αتیا اهماتي و)(4-Fe2O3تيا بهمگما1-0شکا واکنشنشاندادهشدهدراتمسفراکسندهتاتتحتیتمگن

Fe2O3)(شودیلميتتد. 

 
 

 معادله اکسايش مگنتیت در مجاورتاتمسفر اکسنده: 1-0شکا 
________________________________________________________________________________ 

1- Face Center Cubic (FCC) 

2-Crystal Field Stabilization Energy 

3-Maghemite 

4-Hematite 



 

 

ي نشاان داده شاده در   بامعادله از سوي ديگر اين ماده در مجاورت اتمسفر کاهنده نظیر کربن مطابق

 .[21]شودتتديا می FeOا يبه آهن و 6-0شکا 

 

Fe3O4 + C 3 FeO CO+

3Fe + 4CO4CFe3O4 +  
 

 در مجاورت اتمسفر کاهنده FeOا يبه آهن و ي تتديا مگنتیت معادله:  6-0شکا 

 

 هاي سنتز نانوذرات مغناطيسي اکسيد آهنروش 6-4-4

هااي پیرولیاز باا لیازر،     ، تکنیاک [04]هايی چاون پلای ال   نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن به روش

از  . ولای [05]شاوند هاا تولیاد مای   ها و باکتريي میکروارگانیسموسیلهو سنتز به [5, 03]الکتروشیمیايی 

،  [09, 03]رساوبی تاوان باه روش هام   هااي آهان مای   هاي استفاده شده براي سنتزاکسیدترين روشرايج

و  [71]، تجزيه حرارتای [01, 5]،هیدروترمال[06]، سنتز بدون حالل [01 ,5]ژل-سا ،[02]سونوشیمیايی

رساوبی کاه پرکااربردترين روش    اشاره کرد که از اين میان به توضیح روش هام  [77-70]میکروامولسیون

 پردازيم.باشد، میمی

 

 6رسوبيروش هم 6-4-5

هااي  ول آبای نماک  رسوبی يک روش ساده و متداول براي سنتز نانوذرات مغناطیسی از محلروش هم

توان به استفاده از آب به عنوان حاالل، باازده و خلاوص بااال و ساهولت      هاست. از مزاياي اين روش میآن

هاا،  رسوبی در اتمسفر خنثی و با افزايش باز به محلاول نماک  تنظیم شرايق واکنش اشاره کرد. واکنش هم

باا معادلاه نشاان داده شاده      ناانوذرات اکساید آهان   گیرد. در ايان روش  در دماي اتاق يا باالتر صورت می

 .  شوندتشکیا می01-0شکا در

 

M2+
+ 2Fe3+ + OH- MFe2O4 + 4H2O  

 

 تشکیا نانوذرات اکسید آهن يمعادله:  01-0شکا 

________________________________________________________________________________ 

1-Co-precipitation 



 

+همان يون  Mدر مورد مگنتیت 
Fe

رود رساوب کاماا   باشد. با توجه به معادله واکنش انتظار میمی2

Fe)7:0و با نستت استوکیومتري  pH 1-03در محیطی غیر اکسنده با محدوده 
3+

/Fe
2+

آياد.   مای  دستبه(

Mاندازه، شکا و ترکیب نانوذرات مغناطیسی حاصا به نستت 
2+

/Fe
، ناوع نماک اساتفاده شاده، دمااي      +3

ه اسات. در صاورت افازايش    زدن و قدرت يونی محیق وابست، نوع باز استفاده شده، سرعت هم pHواکنش،

شود میتشکیا  Fe3O4ک ذرات هیدروکسید بزرگتري به عنوان ماده سازنده يهاي فروس به فرنستت يون

تنظیم شود، تشاکیا   C °11. در صورتی که دماي واکنش باالتر ازشوندو ذرات بزرگ مگنتیت تشکیا می

Fe3O4ها نشان داده که وقتی از بااز  مطلوب است. بررسیNH4OH  جااي  باهNaOH    اساتفاده شاود ذرات

Fe3O4 خواهناد داشات.براي    يو اندازهکوچکتر 0حاصا خاصیت کريستالی و مغناطیس پذيري اشتاع باال

ياک   NaClرساوبی در محایق   سنتز شده واکنش هام  Fe3O4هاي بررسی تاثیر قدرت يونی بر روي ويژگی

ياک ماوالر    NaClسانتز شاده در محایق     Fe3O4موالر و در غیاب آن صورت گرفت و نتايج نشان داد که 

دارند که اين امر باه کااهش انادازه ذرات     NaClکوچکتر و مغناطیس پذيري اشتاع کمتري از محیق فاقد 

شود. مطالعات مربوک به بررسی سرعت هم زدن نشان داده است که همازدن ساريع منجار    نستت داده می

شوند در نتیجه نانوذرات حاصا ابعااد  امال پراکنده میبه انتقال انرژي به محلول شده و قطرات در محلول ک

خواهند داشت. در اين روش سنتزي، جريان گااز نیتاروژن عاالوه بار جلاوگیري از اکساايش        يترکوچک

 pHنشان داده که تاا  pH شود. مطالعات مربوک به ي نانوذرات نیز مینانوذرات مگنتیت باع  کاهش اندازه

با افازايش   00باالتر از  pHيابند در حالی که در ، اندازه ذرات کاهش میpHيش ي افزادر نتیجه 00برابر با

pH يابند. اين افزايش با افزايش اندازه ذرات افزايش میpH  تار باوده و باا    محساوس  04باه   07محلاول از

 .[03]د باشقابا توصیر می 00-0شکا نوشتهشده در راحا م
 

 

 

 .00تر از هاي باال pHدر تشکیا مگنتیتراحلم:  00-0 شکا

________________________________________________________________________________ 

1- Higher saturation magnetization 



 

 شيمي سطح مگنتيت 6-4-1

ي آب و يا هیدروکسایا  هاذرات مگنتیت در محیق آبی به صورت اسید لوئیس عما کرده و به گروه

هااي  محیق وابسته اسات. بناابراين گاروه    pHشوند. شیمی سطح ذرات مگنتیت به شدت به کئوردينه می

توانند با اسید يا بااز واکانش   در سطح ذرات مگنتیت اجزاي فعالی هستند که میهیدروکسیا جذب شده 

-دهناد، و نیاز مای   هاي معادنی و آلای واکانش مای    هاي هیدروکسیا با ديگر آنیوندهند. همچنین گروه

هااي مختلار    pHها را نیز بر روي خاود جاذب کنناد رفتاار ذرات مگنتیات در     ها يا پروتونتوانندکاتیون

 .[12]آمده است07-0 شکادر محیط

 

 
 ي مختلر محیقهاpH رفتار ذرات مگنتیت در :  07-0شکا 

 

 حفاظت سطح ذرات مغناطيسي 6-5

دلیا داشتن مناطق سطحی وسیع و فعالیت شایمايی بااال نظیار بارهمکنش     نانوذرات مغناطیسی به

 هاا آن طوالنی مادت دوقطتی مغناطیسی، تمايا به لخته شدن و اکسیداسیون دارند.از طرف ديگر پايداري 

هاا فرايناد   .به منظور جلاوگیري از ايان روياداد   کم استمحیق pH در مواجه با حمله میکروبی و تغییرات 

پاياداري سوسپانسایون کلوئیادي در نتیجاه     . نانوذرات توسق عواما حفاظتی ضروري است 0احاطه کردن

شاود. عواماا اصاالح کنناده     ناشی می هاي دافعه و جاذبهدلیا برقراري تعادل بین نیروعواما حفاظتی، به

جدیدد هدس سد      هااي  مولکاول  دار کردن سطح نانوذرات مسیر را براي اتصاال توانند با عاماهمچنین می

 (.Cao, He et al. 2009, Faraji, Yamini et al. 2010)تسهیل کنند
 

 پوشش دهي با مواد معدني 6-5-6

بها و آلومینا به منظور حفاظت نانوذرات انمعدنی متعددي نظیر سیلیکا، کربن، فلزات گر هايترکیب

 .ها اشاره شده استترين آنشود که در ادامه به برخی از رايجمغناطیسی استفاده می

 

________________________________________________________________________________ 

1-Encapsulation 



 

 با سيليکا پوشش دهي 6-5-6-6

فرايناد پوشاش دهای     .ها کاربرد بیشتري داردها و داروپوشش با سیلیکا مخصوصا در حوزه کاتالیزور

هاي هیدروکسایا روي ساطح ياک فرايناد     دلیا حضور گروهبا سیلیکا بهآهن اکسیدنانوذرات مغناطیسی 

ژل اساتفاده  -يند ساا آباشد. براي پوشاندن نانوذرات اکسید مغناطیسی آهن با سیلیکا اغلب از فرساده می

قرار دارد، زيرا حاللیات گوناه سایلیکا در     1-01ي مناسب براي پوشش با سیلیکا در محدوده pHشود. می

 دهداهش میمحلول را ک

نظیر سهولت تشکیا پوشش سایلیکا   يیدلیا داشتن مزاياپوشاندن نانوذرات مغناطیسی با سیلیکا به

ي ي سیلیسی با تنظیم غلظت عاما اصاالح کنناده  ژل، امکان کنترل ضخامت پوسته-از طريق فرايند سا

سیلیسی، توانايی اصالح نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با سیلیکا با عواما کوپا کننده سایالن ياا   

اسیدي و تواناايی   در شرايق 0از نمک شويیديگر نظیر تیتانیا و زيرکونیا و...، حفاظت اکسیدآهن  ها ترکیب

 .[12-12]تديا شده استهاي حفاظتی تترين روشاستفاده در حوزه بیولوژيکی به يکی از گسترده

 

 کربني پوشش 6-5-6-2

العااده   میايی فوقیو ش يیداري گرمايا پایسی پوشش داده شده با کربن بهدلیامروزه نانوذرات مغناط

ق، یا ک تحقییا اناد. ط ادي را به خود جلاب کارده  يگر، توجه زيولوژيکی باال نستت به موارد دیب يو سازگار

ه و باا خشاک   یا ت و کربن فعال اشاتاع را ته یسی مگنتیمغناط ونی از نانوذراتیباراال  و همکاران سوسپانس

ن روش يا ت پوشش داده شده با کربن فعاال را بهدسات آوردناد. ا   یون نانوذرات مگنتین سوسپانسيکردن ا

سام  یجاامع و ماوثر، واضاح نتاودن مکان     يک روش سنتزيتوان به فقدان راداتی دارد که از آن جمله میيا

-79]هستند، اشاره کرد  ياهاي لختهنکه ذرات حاصا اغلب به صورت خوشهيپوشش نانوذرات با کربن و ا

72] 

 

 بهابا فلزات گران پوشش دهي 6-5-6-9

هاا را  کاه آن توانند به طرق مختلر بر روي نانوذرات مغناطیسی قرار گیرند تا ايان بها میفلزات گران

پاايین،   يپاذير داشاتن واکانش  دلیاا  بها استفاده از طال باه ازاکسايش حفاظت کنند. در بین فلزات گران

تار اسات. در   هاي پرکاربرد به سطح مطلاوب هاي تیول و امکان اتصال لیگانددار کردن با گروهتوانايی عاما

________________________________________________________________________________ 

2- Leaching 



 

ضمن پوشش نانوذرات اکسید آهن با طال منجار باه پاياداري ايان ترکیاب در شارايق محیطای خنثای و         

 .[72]شود اسیدي می

 

 پوشش دهي با آلومينا 6-5-6-4

(پوششی است که مانع انحالل نانوذرات مغناطیسی در محیق اسیدي شده همچناین  Al2O3آلومینا )

را فاراهم   آنهاا  امکان استفاده طوالنی مدت نانوذرات مغناطیسی بدون از دسات دادن خاواص مغناطیسای   

 .[71]کندمی

 

 پوشش با مواد آلي 6-5-2

اين مواد می توانند در حاین ياا   باشند. ترين عواما حفاظتی آلی میها متداولها و پلیمرسورفاکتانت

 هاا اضاافه شاوند. اتصاال ايان عواماا حفااظتی باه ساطح نیاز          بعد از سنتز نانوذرات مغناطیسای باه آن  

هاا غالتاا باا افازايش دامناه      ها و پلیمرصورت فیزيکی و يا شیمیايی صورت گیرد. سورفاکتانتتواند بهمی 

 .[03]شوند ها میفضايی بین ذرات، مانع لخته شدن آن

 

 هاسورفاکتانت 6-5-2-6

 گرياازدوساات و آبهاااي آبهسااتند کااه داراي بخااش 0یهاااي دو خصاالتهااا مولکااولسااورفاکتانت

باشند. در صورتی که دو فاز غیار قاباا امتازاا باا ساورفاکتانت باا غلظتای بااالتر از غلظات بحرانای           می 

شوند. در ايان سااختار انتهااي    سا تتديا میينام ماهايی بهمخلوک گردند، سورفاکتانت به ساختار7سايما

کند. از ايان پدياده   دوست به سمت فازآبی جهت گیري میگريز مولکول به سمت فاز آلی و انتهاي آبآب

هاا درون مايساا اساتفاده    اکسید فلزات، با به دام اناداختن آن  يتوان براي حفاظت فلزات يا نانوخوشهمی

 [76]کرد 

 

 اصالح سطح  با مواد پليمري 6-5-2-2

هاي گوناگون پلیمريزاسیون براي اصالح ساطح ناانو ذرات، پلیمريزاسایون راديکاالی و     روش با وجود

باشاند. حاالل، آغاازگر،    ترين گزينه براي اصالح نانوذرات توساق پلیمرهاا مای   پلیمريزاسیون يونی مناسب
________________________________________________________________________________ 

1- Amphiphilic 

2-Critical micelleconcentration 



 

تحت تااثیر   توانند پلیمريزاسیون رانستت مونومر به آغازگر و ساختار سطح از جمله عواملی هستند که می

است. ماثال   مورد استفاده از نانوذراتقرا دهند. استفاده از پلیمر به عنوان عواما حفاظتی، وابسته به هدف 

گريز و پايدار شیمیايی مورد نیاز باشد پلای اساتیرن ياک گزيناه مناساب اسات. باراي        اگر يک سطح آب

کی مانناد پلای اتایلن    يبا محیق بیولاوژ هاي سازگار حفاظت نانوذرات مگنتیت با هدف دارورسانی از پلیمر

 .[41]شود گلیکول و..... که خاصیت آبدوستی نیز دارند استفاده می

 graftingروش ) الف:: در حالت کلی دو روش براي اصالح سطح نانوذرات با يک پوشش پلیمر وجود دارد:

toب:و (، پیوند به سطح ( روشgrafting fromپیوند از سطح ،). 

يک پلیمر از پیش سنتز شده با يک گروه انتهايی مناسب از طريق يک واکانش خااص    ال:در روش 

 بشاود. در مقاباا در روش   بین گروه انتهايی و عاما اتصال دهنده به ناانوذرات مغناطیسای متصاا مای    

هاي گرمايی ياا فتوشایمیايی   هاي اتصال به نانوذرات مغناطیسی از طريق فرايندهاي پلیمر، از محازنجیر

دلیاا تواناايی تنطایم    باه  بکنند. در مقايسه اين دو روش باياد گفات کاه روش    روع به رشد کردن میش

ضخامت پوسته پلیمري با کنترل شرايق سنتز پلیمر، امکان دستیابی به پلیمر با دانسیته گرافات بااال باه    

 .  [47-40]شود  سطح مورد نظر ترجیح داده می

، روش پلیمريزاسایون  پیوناد از ساطح  ح نانوذرات باه روش  هاي مناسب براي اصالح سطيکی از روش

به دلیا نوع مراکاز در حاال انتشاار، باا      معمولی سیستم هاي پلیمريزاسیون راديکالیراديکالی زنده است. 

، هاا اين روشواکنش هاي شکستن زنجیر همراه هستند. پايان دو مولکولی و واکنش هاي انتقال زنجیر در 

پاياان دو   0کنند. اما در پلیمريزاسایون راديکاالی زناده   رحله انتشار را محدود میطول عمر راديکال هاي م

افازايش   ،و طول عمر پلیمرهاي در حال انتشار از طريق استفاده از گونه خااموش يابد میمولکولی کاهش 

تناوع در  ابد. پلیمريزاسیون راديکالی زنده به دلیا داشتن مزايايی از قتیا: شرايق آزمايشگاهی آسان، يمی

(پاايین بسایار ماورد توجاه قارار      PDIمونومرهاي قابا استفاده، تهیه پلیمرهايی با  توزيع وزن مولکاولی ) 

 .[44]گرفته اند 

د کاه کنتارل پلیمريزاسایون راديکاالی انتقاال      نباشا پلیمريزاسیون راديکالی زنده شاما سه نوع می 

از طريق پايان برگشات پاذير اسات اماا، کنتارل      ( SFRP(، پلیمريزاسیون راديکالی آزاد پايدار)ATRPاتم)

شاود. در اداماه   (، با انتقال زنجیر برگشت پذيرانجام میRAFTپلیمريزاسیون انتقال راديکال برگشت پذير)

 شود.که روش مورد استفاده در اين پايان نامه است، به طور مشروح پرداخته می ATRPبه روش 

________________________________________________________________________________ 

1- Living Radical Polymerisation 



 

هالید آلی که تحت واکنش برگشت پذير ردوکاس قارار   از طريق يک  ATRPتولید راديکال در روش 

شاود. مکانیسام   باشد. اين واکنش با ترکیتی شاما فلز واسطه مانند هالید ماس کاتاالیز مای   گیرد، میمی

 .[43]باشدمی( 04 -0شکا )فرايند به شرح زير، 
 

L  :  
لیگاند کمپلکس دهنده با 

 نمک هاي مس

ka  :  
 ثابت سرعت فعالسازي

 

kd  :  
 ثابت سرعت غیر فعالسازي

 

R. 
 راديکال فعال

 

CuBr2(L): راديکال فلزي پايدار 
 

 
 ATRP: مکانیسم پلیمريزاسیون  04-0شکا 

 

 موفاق نیااز باه غلظات کام آغاازگر کاه ساريع  هام تشاکیا شاود،            ATRPبراي اجاراي واکانش   

حال انتشار به طور همزماان رشاد کنناد و در نتیجاه پلیماري باا        باشد. به طوريکه همه گونه هاي درمی 

توزيع جرم مولکولی باريک به دست آيد. غیر فعالسازي برگشت پذير سريع راديکال هااي در حاال انتشاار    

-جهت پايین نگه داشتن غلظت هاي راديکالی و کم کردن پايان دو مولکولی در پلیمرهاي زناده نیااز مای   

 .باشد

هاي فراوانی دارد. تهیه پلیمرهايی با توزيع وزن ملکولی پايین تنها يکی از اين مزيت اين روش مزيت

باشد. يکی ديگر از مزاياي اين روش استفاده از طیر گسترده اي از مونومرها و تشکیا کوپلیمرهاي ها می

واکانش  ها اين روش در محیق هااي آبای باا شارايق     .عالوه بر اين[45]دسته اي با قطتیت متفاوت است

هااي  دار است و آغازگرها و کاتالیسترماليم نیز قابا انجام است. در کا از شرايق آزمايشگاهی آسان برخو

 .[49]باشندمورد استفاده در اين روش در دسترس می

 

 دار شدهعاملFe3O4کاربردهاي نانوذرات مغناطيسي  6-1

مهم ترين آنها شاما: جاذب  کاربردهاي زيادي دارند کهدار شده عاماFe3O4نانوذرات مغناطیسی 

هاي آبی، حاما در دارورسانی هدفمند، کاتالیزورهتروژن قابا حذف کننده فلزات سنگین از محیق

 .اندباشند که در زير به ترتیب و به طور مشروح بح  شدهمیبازيافت



 

 دار شده جهت حذف يون هاي فلزي  عاملFe3O4استفاده از نانوذرات  6-1-6

و برداري از معدن هاي مختلر، کودهاي شیمیايی مورد استفاده در کشااورزي  بهرهامروزه، فعالیت و 

هاي فلزي سنگین و سمی به محایق زيسات   کاتیونهاي صنعتی گوناگون منجر به ورود روز افزون فعالیت

اگرچاه بعضای   . [42]شاوند می انسانو از طريق زنجیره غذايی وارد بدن  ها در آبمحلولنداين يون.شوندمی

فلزات سنگین در مقادير غلظتی پايین از نظر متابولیکی مورد نیاز بدن هستند اما، مقدار زياد آنها سامی و  

 .  [41]شوندها میهاو بیمارياي از اختاللباشد و موجتگسترهزا میسرطان

هاي آبی استفاده شاده  تاکنون از روش هاي مختلفی جهت حذف فلزات سنگین و خطرنا  از محیق

، تعاوي   [31]هاي جداسازي با غشا ، تکنیک[46]دهی هاي رسوبها شاما: روشمهم ترين آن است که

 باشند.  می [37]هاواستفاده از جاذب [37-30]يون 

( EPAمحایق زيسات )   المللیحفاظتآژانس بین و(WHO)براساس راهنماي سازمان سالمت جهانی 

به جهت داشتن مزايايی از جملاه کاارايی    هاي جذب جهت تصفیه آب و فاضالبطی دهه گذشته تکنیک

واجذب به طرياق سااده بیشاتر     -سازگاربودن با محیق زيست و داشتن پتانسیا جذب  ،باالتر، ارزان بودن

 ،شاوند. لیگناین  ها به دوناوع طتیعای و سانتزي طتقاه بنادي مای      جاذب[. 34] اندمورد توجه قرار گرفته

هااي سانتزي   جاذب اما،[33] هاي طتیعی هستندج از جاذبخا  رس و زئولیت نمونه هايی راي ،کیتوزان

هااي  معدنی و آلی به دلیا داشتن بعضی خواص فیزيکای و شایمیايی، حتای در بعضای ماوارد از جااذب      

ناانوذرات  هاي ذکار شاده درماورد تکنیاک جاذب،      افزون بر تمام مزيت.[35]کنند طتیعی بهتر عما می

استفاده از آهنربا يا اعمال میدان مغناطیسی به طور آساان و ساريع از   ، با دار شدهعاماFe3O4مغناطیسی 

-نستت به ساير روش هاي متتنی بر جذب مای  ،شوند که منجر به کاهش هزينه و زمانها جدا میمحلول

هاي فلزي سانگین اساتفاده   که جهت حذف کاتیون، دار شدهعاماFe3O4مغناطیسی ذرات نانو. [39]شوند

باشند. اما ازآنجايیکه کار تحقیقای  هاي پلیمري مختلر میيا زنجیره [36-32]ها ولکولشوند،  شاما ممی

باشاد،  هاي سنگین از طريق لیگاندهاي پلیمري مینامه حاضر مربوک به حذف کاتیون انجام شده در پايان

 پردازيم.در ادامه به مرور چند کار انجام شده در اين زمینه می

ناانو  .(03-0نمودند )شاکا  گرافت  Fe2O3- αبه سطح  نانو ذرات(را سیستئین -Lو همکارانپلی) وايت

و Cu(II،Cd(II) ،Ni(II) (،Pb(IIهااي فلازي از قتیاا: )   امکان تشکیا کای لیات باا کااتیون    حاصا ذرات 

Zn(II) [51]باشند دارا میرا. 



 

 

 (سیستئین -Lبا پلی) شدهتهیه نانوذرات پوشش داده  : 03-0شکا 

 

به عناوان  از آن  و کردندآمینو تیو فنا( اصالح  -7سطح نانو ذرات مگنتیت با پلی)و همکاران  صدقی

. پلیمار مغناطیسای سانتز    (05-0استفاده نمودند )شاکا  فاز جامد جهت استخراا فلزات سنگین مختلر 

Pbشده باالترين ظرفیت جذب را براي سه کاتیون 
+2 ،Cu

+2 ،Ag
 .[50]نشان داد +

 

 
 )و فنایآمینو ت -7(اصالح شده با پلی  Fe3O4 : نانو ذرات مغناطیسی05-0شکا 

 

کوپلیمريزاسیون سوسپانسایونی ساه موناومر اساتايرن،     و همکاران  وانیتالپدر کار تحقیقی ديگري

سپس واکنش  حلقه زايای   ادندذرات مگنتیت انجام ددي وينیا بنزن و استايرن کلرومتیله در حضور نانو 

دو قطتی بین گروه آزيد و پروپارژيا الکا منجر به تشکیا محصولی شد که توانايی تشکیا کی لیت -0،4

. توانايی و میازان کاارايی محصاول سانتز شاده جهات حاذف        (09-0)شکا  با کاتیون هاي فلزي را دارد

 .[57]مورد بررسی قرار گرفت  Zn(II)و  Ni(II), Cu(II)کاتیون هاي  
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Abstract: 

Nowadays, the amount of heavy metal ions in water and waste water is rising due to the 

different industrial activities. Removing of these harmful heavy metal ions from industrial 

effluent is one of the most important challenges focused on by many researchers. In the 

present study, several adsorbents were synthesized and their efficiency toward heavy metal 

ions removal was evaluated.In the first part, poly(N-2-aminoethylacrylamide) grafted 

magnetite nanoparticles were obtained via ATRP method of acrylamide on Fe3O4 

nanoparticles and a subsequent trans-amidation with ethylenediamine. The final product 

was characterized by FT-IR, TGA, SEM ،TEM, XRD, and VSM analyses. The efficiency 

of the synthesized magnetic nanoparticles was investigated against the removal of Cu (II) 

cations in optimum conditions by differential pulse voltammetry (DPV). The maximum 

adsorption capacity of the sorbent reached 30.34 mg/g of Cu (II) at pH 6.0. The adsorption 

kinetics followed the pseudo second order kinetic equation and the adsorption equilibrium 

data obeyed Freundlich isotherm model. The study of the re-usability of the prepared 

magnetic sorbent revealed that the sorbent could be re-used without a considerable 

decrease in the extraction efficiency and be recovered after seven cycles. In the second 

part, a new acrylamide-based monomer, N-(4-(5-(pyridine-2-yl)-1,3,4-oxadiazol-

2yl)phenyl)acrylamide (POPA), was synthesized and characterized. Poly(POPA)-grafted 

magnetite nanoparticles were then obtained via ATRP method. The grafted nanoparticles 

were characterized by FT-IR, SEM, XRD, TGA and VSM. The capability of poly(POPA)-

g-magnetite nanoparticles (MNPs) to remove Co(II) cations, under optimal time period, pH 

and adsorbent mass, was shown by atomic absorption. The adsorption kinetics obeyed the 

pseudo–second‐order kinetic equation, and the adsorption isotherm was best described by 

the Freundlich model with a maximum adsorption capacity of 59.90 mg/g. In addition, the 

poly(POPA)-g-MNPs were regenerated and no considerable decrease was observed in the 

extraction efficiency following  test of up to 7 cycles.In the last part, an adsorbent resin 

was obtained by free radical co-polymerization of POPA and acrylamide in the presence of 

N,N’-methylenebisacrylamide (MBA) as cross-linking agent. Thermal properties of linear 

poly(POPA), poly(acrylamide)-co-poly(POPA) and the cross-linked resin were assessed by 

TGA. The capability of the cross-linked resin to remove Co(II) cations was shown under 

optimal adsorption time, pH and adsorbent mass. The adsorption kinetics obeyed the 

pseudo-second-order kinetic equation and the Langmuir model described the adsorption 

isotherm with a maximum adsorption capacity of 24.10 mg g-1. In addition, the resin was 

regenerated and no significant decrease was observed in the extraction efficiency following 

the test of up to eight cycles. 
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