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مقاله پژوهشي

حذف بخار جیوه از هواي مطبهاي دندانپزشکي با استفاده از یک سامانه پاالیش گر مبتني بر نانوذرات
نقره
چیمن سعیدي ،1محمد جواد عصاري ،*2فرشید قرباني شهنا ،3زهرا
تاریخ دریافت1314/4/11 :

خاموردي4

تاریخ پذیرش1314/5/22 :

چکیده
زمینه و هدف :جیوه یک آالینده سمی با قابلیت تجمعپذیری زیستی بووهه هوا راوررخ بیربوی بور بیوی زیسوت ا سونبت ردسوا هر ه
تنشهای بسیا ی برری حذف جیوه ه بیی زیست ردجام شده رست دادوذ رخ دقره یکی رز بورهی رست ها برری جذب جیوه ا تشکیل
آبالگام جیوه رز پتادسیل باالئی برخو هر رست هدف رز رین بطالعا ،حذف بیا جیوه رز هوری بطبهای هددر پزشکی با رسوتااهه رز یوک
سیستم پاالیشگر ببتنی بر دادوذ رخ دقره بیباشد
روش بررسي :ه رین بطالعا ،ربتدر دادوذ رخ دقره بر ای بستری رز جنس فوم پوشش هرهه شده ،ا ایژگیهای شیمیائی ا سواختا ی آ بوا
رستااهه رز اشهای طیفسنجی UV-VIS-NIRا بیکراسکوپ رلکترادی ابشی ( )SEMبتصل بوا طیفسونجی  X-rayردتشوا ردور ی
( )EDSتعیین گرهید سپس رددبا پاالیشگر رز دظر حذف بیا جیوه ه شرری شبیاسازی شده ه آزبایشگاه ا شرری ارقعوی ه بطوب
هددر پزشکی ،توس

اش طیفسنجی جذب رتمی بیا سره ( )CVAASبو ه ر زیابی قرر گرفت

نتایج :تصاایر  ،SEMحاهی رز سنتز دادوذ رخ دقره با رددرزه ∼03 nmه بیلول هلوئیدی ،ا توزیع یکنورخت ا بناسبی رز دوادوذ رخ دقوره
پوشش هرهه شده بر فوم بوه طیف  EDSبرتب با  SEMدیز اجوه دادوذ رخ دقره پوشش هرهه شده بر فوم ر تایید دموه بین غلظت بیوا
جیوه ه حاالخ خابوش ( )9/40±3/043µg.m-3ا اشن ( )3/10±3/300µg.m-3بوه سابادا پاالیش گر رختنف بعنیهر بشاهده شود
رددبا حذف جیوه سابادا پاالیش گر دیز  %91بیاسبا گرهید
نتیجه گیري :پاالیش گر ببتنی بر فوم پوشش هرهه شده با دادوذ رخ دقره ،با علت برخو هر ی رز بزریائی بادند سهولت بهرهبرهر ی ،ظرفیت
جذب عملیاخ یبسیا ها آبد ا بقرا باصرفا بوه  ،جهت حذف بیا جیوه رز هوری بطبهای هددر پزشکی رز قابلیت باالئی برخو هر
کلیدواژه ها :حذف بیا جیوه ،دادوذ رخ دقره ،سابادا پاالیش گر هور ،بطب هددر پزشکی
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مقدمه

حذف را کند ] 2و  .[6ن ایج مطالعات انجا نده حاکن از آنایدت
که یاخ ار م خلخ کربس فعدا  ،مدیتدریس عامد جدذر در ایدس
جاذر منباند ] .[2تزای ضدعیف بدیس کربساداس اصدالب نشدده
(فااد جایگاهااس فعا وی ه) و جیوه عنکرس ،و نیز افت فشدار بداال

روش بررسي
مواد شیمیایي
در کلیه مراح آزمدایش از آر دیدونیزه (TKA, Smart2Pure,

) ،Germanyو از آر ون بدهعنوان داز حامد اید اده ردیدد.
میلو مادر ( )1111 mg.l−1جیوه ) ،(IIبا ای اده از ح نزدودن
نزک کلرید جیوه تدیه ردید .میلو ای اندارد مادر جیوه اب از
ای اده ،در دماس  4 °Cنگداه داند ه ندد .میلو اداس اید اندارد
کاربردس ) Hg(IIدر یطوب غلظ ن مورد نیاز ،تویط رای نزدودن
مرحلهاس میلو ای اندارد مادر ،بالفاصله اب از اید اده ،تویدط
ایددیدنی ریک  1/5 mol.l−1آمدداده ردیددد .عامدد احیا کننددده
( %2/5 )SnCl2بهصورت تازه و روزانده تدیده ردیدد .بدراس انجدا
ین ز نانوذرات نقره نیدز از نقدره نی درات  ،1/111 Mبوروایدریدد
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امروزه تولید ونشر آالیندده اداس یدزن زندد ن بشدر را تددیدد
منکند .جیوه و ترکیبات آنبهعنوان مواد بالقوه خطرندا ندناخ ه
نده و در روه اصلن آالینددهااس زیسدت مییطدن طبقده بنددس
من ردند ] .[1جیوه از منابع مخ لف طبیعن و انسدانن در اتزسد ر
ان شار منیابد ] .[2از دیرباز تاکنون نگراننااس زیادس در رابطه بدا
آلود ن اوا نانن از جیوه وجود دان ه ،مواجده بدا یدطوب بداالس
جیوه موجب ایجداد اردرات مخدرر بدر ییسد ی عکدبن ،کلیدهاا،
عضالت و ییس ی ایزنن مننود] .[3جیوه معزوالً بده یده ند
اصلن نام جیوه عنکرس ،ترکیبدات معددنن و آلدن وجدود دارد و
بخار جیوه عنکرس را منتدوان منبدع خطرندا آلدود ن ادوا بده
حسددار آورد ] .[4ان د ا مخ لددف جیددوه بددر می روار انیسددیاا،
یااان و بنمدر ان آبزس ،مااناا ،پس انداران دریداین ،پرندد ان،
یااان و انسان اررات نامطلوبن دارند ] .[5مواجدات نغلن با جیوه
عزدتاً در واحدااس کلرآل الن صدنایع پ روندیزن ،معدادن جیدوه،
کارخانهااس تولید دماینج ،معادن طال ،ال رولیز نزک طعدا و در
مطبااس دندانپزن ن رخ منداد ] .[6خطرات ناندن از مواجدده
نغلن با جیوه در مشاغ مخ لف در طدن نندد داده اخیدر مدورد
توجدده اددرار رف دده ایددت ] .[7بددر ایدداا مطالعددات انجددا
ندادندانپزن ان به دلی کار بدا آمالگدا مدورد اید اده جددت
تدرمیی دنددان ،بدا بخدار جیدوه در تزداا اسد ند] .[8-1آمالگدا
علنرغی یزنبدودن بده علدت ایزدت پداییس و اید ی ا بداالتر و
مدرومو ندن بد ر با دندان ،ای اده بسیار زیادس در دندانپزن ن
دارد ].[11
در حا حاضر تیقیقات زیادس در زمینه تویدعه اید رات ساا و
فسآورسااس کااش جیوه در حا انجا ایدت .ت نولدو س تزرید
کددربس فعددا ) ، (Activated carbon injection: ACIی ددن از
روشااس پرکاربرد کن ر جیوه عنکدرس مدنباندد ،کده در حدا
حاضر ای اده س ردهاس دارد .درحالنکده روشاداس تده نشدینن
ال روای اتیک ( )ESP: Electrostatic precipitatorsتندا اادر به
کن ر جیوه معدنن بوده و واحدااس دسیول وراییون جریان داز
)(Flue gas desulfurization:FGDنیز تندا منتواند جیوه آلن را

از جزله مش الت عزده در ارتباط با ت نولو س  ACIدر بس ر رابت
منباند .عالوه بر ایس ،از و رد پونشندده بدر کدربس نیدز بدراس
جذر بخار جیوه با راندمان باال در بس ر رابت ای اده مننود ،که
در ایس روش ،مش زبالهااس یدزن حدا ز اازیدت ایدت ] .[6از
پیشرفتااس مدوررس کده امدروزه در زمینده کن در آلدود ن ادوا
صورت رف ه ،منتوان به اید اده از فنداورس ندانو ،و نقدش مدورر
نانوکامپوزیتاا در کن ر آلود ن اوا و ح ظ مییط زیست انداره
نزود ] .[14ظرفیت جذر جاذرااس نانومقیاا ،بدهعلت مسداحت
یطین باال ،حجی منافذ و یاخ ار کریس الن در مقایسده بدا یدایر
جاذرااس معزولن ،بهطور ااب مالحظهاس بیشتر منباندد][ 15
عالوه بر راندمان باالس جاذر در جذر جیدوه ،تویدعه اید اده از
یک جاذر کیازینه و مقرون به صرفه نیدز ازدواره حدا ز اازیدت
بسیار بوده و بسیارس از میققان روشااس افزایش تواناین جاذراا
در جذر جیدوه را بدهازراه کدااش ازیندهاا مدورد مطالعده ادرار
دادهاند .وزارت انر س امری ا ازینهااس پیشبینن نده براس کن ر
جیوه بهمیزان %11را بیس  25،111تا 71،111دالر به ازاس حدذف
ار پوند جیوه برآورد نزوده ایت ].[16
لذا با توجه به ازینه بداال و ناکارآمددس بسد رااس کدربس فعدا ،
اکسیداا ،یول یداا و االو نااس فلزس ،خاکس ر و مواد معدنن در
جدت حذف بخار جیوه ،و با اذعان بداازیت فناورس نانو در زمینده
کن ر آلود ن اوا و تواناین نانوذرات نقره ( )AgNPsبراس جدذر
و ایجاد آمالگا پایدار با جیدوه  ،ایدس مطالعده بدا اددف طراحدن و
یاخت یک پاالیشگر مب نن بر نانوذرات نقره ،به منظور حذف بخار
جیوه از اواس مطبااس دندانپزن ن انجا پذیرفت.

حذف بخار جیوه از هواي مطبهاي دندانپزشكي

یدیی  1/112 Mو ترسیی رات یدیی  %1ای اده ند.
تجهیزات
بددراس تعیددیس پیددک جددذبن  UV-VIS-NIRمیلددو کلو یدددس
ندانوذرات نقدره از دید گاه طیدفیدنج – Lambda 950Perkin
 Elmerای اده ردید .اندازه و مورفولو س نانوذرات ین ز ندده و
می ددواس عنکددرس و مشخکددهادداس یدداخ ارس جدداذر ،تویددط
می روی وپ ال رونن روبشن  SEMمجدز به JEOL JSM،EDS
 7500Fیاخت ندرکت  ZEISSتعیدیس ،و جددت برریدن میدزان
تواناین جذر بخار جیوه پاالیشگر نیز از ییس ی بخار یرد دی گاه
جددذر اتزددن مددد  AAnalyst700کدده از طریدد نددر افددزار
 WinLab32TMکن ر منند ،ای اده ردید.
سنتز و ویژگي یابي نانوذرات نقره وساخت جاذب
با توجه به ااداف و فرضدیات مطالعده ،اب ددا ندانوذرات نقدره بدا
ای د اده از عام د احیا کننددده تددرسیددی رات یدددیی یددن ز نددد.
بدیسمنظور ،اب دا  51 mlمیلو نی رات نقره  1/111 Mتا رییدن
به دماس جوش حرارت داده ند .یپس  11mlترسیی رات یددیی
 ،%1اطره اطره در حیس مخلوط ندن ،به میلدو اضدافه ردیدد.
حرارت تا زمان تغییر رنگ میلو ادامه یافت و بعد از بدروز تغییدر
رنگ ،میلو جدت خنک نددن در دمداس اتدار ادرار رفدت .در
ادامه ،پیک جذبن میلدو کلو یددس ندانوذرات نقدره یدن ز ندده
تویط طیف ینج  UV-VIS-NIRانددازه یرس ردیدد .درندایدت
نانوذرات ین ز نده ،با کزک حزا اول رایونیک مدد SONICA
در فرکانس  2211MHzو دماس 61 oCبهصورت مجزا بر روس فو
پونش نده و جاذر تدیه ردید.
بررسي کارائي جذب جاذب در آزمایشگاه

زمدان نقطده ن سدت ( Break through time )BTTو ظرفیدت
جذر جاذر بده صدورت بدرخط ( ،)On-lineمسد قیزا بده داخد
طیفینج جذر اتزن بخار یدرد ( )CVAASوارد ردیدد .جددت
ارزیابن عزل رد جاذر نیز ظرفیدت جدذر برحسدب  µg.g-1در دو
حالت اندازه یرس ند .نقطه ن ست ( )Breakpointبهعنوان زمان
آغاز خروج بخار جیوااز جاذر ،و زمان ذر ن ست کد ( Total
 )breakthrough timeبهعنوان زماننکه بخدار جیدوه خروجدن بدا
ورودس برابر ردد.
بهمنظور تدیه جاذر مورد ای اده در ییسد ی پاالیشدگر ،اب ددا
فو اداس بدرش داده ندده بده مددت  12 hدر میلدو کلو یددس
نانوذرات نقره ین ز نده با روش یی رات یدیی ،و م عاادب آنh ،
 2در حزا اول رایونیک ارار داده ند .یپس فو اا بدا آر مقطدر
نس شو ،و به مدت  24 hدر آون با دماس  81 oCخشدک ردیدد.
در ادامه ،فو ااس پونش نده ،درون حلقهاا ن از جدنس مقدواس
ضخیی و می ی به اطر  11 cmو ضخامت  3/5 cmنسبانیده ند
تا جدت ارزیدابن رانددمان جداذر در ندرایط وااعدن ،در ییسد ی
پاالیشگر تعبیه ردد .براس نبیهیازس مییط کار دندانپزن ن در
آزمایشگاه ،دبن م نایب با میزان م ش ادواکش ییسد ی ،تویدط
پزپ نزونهبردارس مییطن تامیس ردید .بدیسمنظدور اب ددا پزدپ
نزونهبردارس مییطن تویط ازم ر تدر بدر روس دبدن 25 l.min−1
تنظیی ،و با ارار دادن جاذر تدیه نده در مسیر خروجن می ظده
تولید بخار جیوه ]،[17زمان نقطه ن ست با ای اده از طیفیدنج
جذر اتزن بخار یرد ( )CVAASبه صورت برخط تعییس ردیدد.
ازچنیس بهمنظور اطزیندان از اابلیدت پاالیشدگر در جدذر بخدار
جیوه در نرایط وااعن ،پس از نبیهیازس مییط کار دندانپزن ن
در آزمایشگاه ،بدا لیداس یدرعت داانده ادود  111 fpmناندن از
تعبیه جاذر ،و با درنظر رف س حدداکرر غلظدت بخدار جیدوه اابد
ان ظار در اواس مطبااس دنددانپزند ن ] ،[18مددت زمدان الز
جدت انباع جاذر ،بالغ بر  15روز کارس برآورد ردید.
بررسي کارایي سامانه پاالیش گردرمطب دندانپزشکي
در ایس مرحله ،اب دا یامانه پاالیش ر با ای اده از یک دی گاه
اواکش بدا دور موتدور  1811 rpmو دبدن  411m3.h-1خریددارس
نده از نرکت آرویس تک تدران ،و لولهس انعطافپذیر آلومینیومن
با بازوین به طو  ،131 cmاطدر داانده  5 cmو توانداین دردش
 361درجه مد  MT50یاخت کزپانن  FUMEXیو د طراحدن
و یاخ ه ند .یپس جاذر آماده نده در یامانه پاالیش ر تعبیه
و بعد از اطزینان از یرعت خطن منایب م ش اوا در داانه ادود
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در ایددس مرحلدده ،اب دددا کددارا ن جددذر جدداذر در مقیدداا
آزمایشگاان اندازه یرس ند .وزن و الک مش جاذر به ترتیب mg
 111و  21 - 41بدود ،کده درون یدک لولده کدوارتزس (بدا طدو
 ،185/6mmاطر بیروندن  7/1mmو اطدر داخلدن  )4/1mmادرار
داده ند .جدت انجا آزمایش ،اب دا غلظتااس معیس بخدار جیدوه
(اتزس ر ای اندارد) ،مطاب روش پیشدندادس عکدارس و از داران
] ،[17بددا ایدد اده از تزریدد میلددو کلریددد جیددوه) (IIو عامدد
احیا کننددده ( %2/5 )SnCl2بدده داخ د یددک می ظدده جدایددازس
مخکوص تدیه ،و تویط از آر ون درون کیسهااس نزوندهبردارس
تدالر (یاخت کزپانن  SKCانگلس ان) پر ردید .یپسبخار جیدوه
داخ کیسه تویط پزپ نزونهبدردارس فدردس بدا دبدن ml.min−1
 211به داخ لوله حاوس جداذر اددایت ،و ندای داً جددت تعیدیس
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تویط آنزوم ر پرهاس مد AM4201در مطب دندانپزن ن نکدب
و راه اندازس ردید .جدت بررین راندمان ییس ی پاالیشگر حدیس
انجا عزلیات ترمیی دنددان 3 ،نزونده ادوا در ادر یدک از حداالت
خاموش و رونس بودن ییس ی ،از منطقده تن سدن دنددانپزندک
جزعآورس ند .نزونهبردارس ،مطاب روش نزاره  6111انس ی وس
ملددن بددانددت و ایزنددن نددغلن(،)NIOSHبددا ای د اده از پزددپ
نزونددهبردار بددا دبددن پددا یس ( )51-211 ml.min-1مددد ،222-3
فلدوم ر ال رونی دن مدد  DC- LiteBIOS Drycalو لولدهااس
جاذر یطین ااپ االیت (()Hopcaliteکال یاخت کزپدانن SKC
انگلس ان) ،با دبن  211 ml.min-1به مدت  121minدر مجداورت
یونی دندانپزن ن انجا ند ] .[11نزونهاا یپس جدت تجزیه بده
آزمایشگاه مرکز تیقیقات دانشگاه علدو پزند ن ازددان من قد
ردید.
جدت تعییس مقدار جیوه در نزونهااس ادواس جزدعآورس ندده،
اب دا لولهااس جاذر ،پشی نیشده و جداذر جلدو ن ادر لولده بده
صورت جدا انه در یک بالس و ه  51 mlادرار داده ندد و 2/5 ml
 HNO3غلیظ و بده دنبدا آن  HCl 2/5 mlغلدیظ بده آن اضدافه
ردید .ندزونه به مددت  1 hیاعدت در دمداس اتار بداان مانده ،و

الف

nm422

یپس با آر دیدونیزه بده حجدی ریدانیده ندد .یدپس دید گاه
 CVAASتنظدیی ،و بعدد از ارا دت مقدادیر جدذر اید انداردااس
کاربردس و ریی منینن ای اندارد مربوطه ،غلظت جیدوه در نزونده
اوا تعییس ردید .و میزان ت رار پذیرس با انیراف ای اندارد نسدبن
( )R.S.D.%نشان داده ند.

یافتهها
ین ز و وی نیابن نانوذرات نقدره :میلدو کلو یددس حاصد از
ین ز نانوذرات نقره ،بدا اید اده از روشاداس طیفیدنجن UV-
 ،VIS-NIRو  SEMوی نیابن ند .طیف جذبن UV-VIS-NIR
میلو مورد بررین ،بهترتیب در طدو مدوج 422 nmنشدان داده
ند.بهمنظور حکو اطزیندان از اع بدار یاف دهااس فدور و کسدب
اطالعات مورفولو ی ن اضافن مرتبط با ن و ابعداد ندانوذرات ،بدا
ایددد اده از  ،SEMاز ندددانوذرات یدددن ز ندددده ،تکدددویربردارس
ردید.تکویر  ،SEMبا ایس وااعیت که نانوذرات ین ز ندده داراس
اطر میانگیس ∼31nmمنبانند ،مطابقدت داندت.طیف جدذبن و
تکویر  SEMنانوذرات ین ز نده در ن 1نشان داده نده ایت.

ر

ازانطور که در تکویر  SEMجاذر مشااده من ردد ،توزیع
ی نواخت و منایبن از نانوذرات نقره پونش نده بر فو در
مقیاا نانو یافت ند براس تجزیه عنکرس جاذر ،طیف EDS
مرتبط با  ،SEMمورد ای اده ارار رفت .در ایس تجزیه ،پرتو
ال ری ن صرفا بر نقره م زرکز ند ،بنابرایس ن ایج منتواند دویاس

فو پونش داده نده با نقره باند .عالوه بر ایس ،ازانطور که
در ن  -2الف مشااده من ردد ،تکویر  SEMفو پونش داده
نده با نانوذرات نقره نیز،پونش ی نواخت خوبن را در مقیاا
نانو ن نشان داد و ایچ ونه انبان گن نانوذرات در تعام با فو
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شكل  :1الف) طیف جذبي UV-VIS-NIRنانوذرات نقره ،و ب) تصویر  SEMنانوذرات نقره
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مشااده نشد (ن

 -2ر).
ر

الف

شكل  :2الف) طیف  EDSجاذب ،و ب) تصویر  SEMجاذب

ن ایج آزمایشات جذر دینامی ن جاذر در جدو  1خالصه

بهمیزان ااب مالحظهاس از فو پونش نشده بیشتر ایت.

نده ایت .یاف هاا نشان داد که زمان نقطه ن ست در جاذر،
جدول  1نتایج جذب دینامیكي جاذب کامپوزیتي مبتني برنانوذرات نقره
جاذب

دقطا شکست
)(min

فوم پوشش شده

9

ظرفیت جذب بیا جیوه
ه دقطا شکست)(µg.g-1

063

زبا گذ

ظرفیت جذب بیا جیوه ه زبا گذ

شکست هل)(min

شکست هل)(µg.g-1

00

133

با دادوذ رخ دقره
فوم پوشش دشده

3/41

0/43

3/51

1/5

بحث

شکل  :0دیوه رستقرر سیستم پاالیشگر ه بطب هددر پزشکی
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ییس ی پاالیشگر مس قر در مطب دندانپزن ن در ن  3نشان
داده نده ایت .جددت اطزیندان از کدارا ن ییسد ی پاالیشدگر در
مطبادداس دندددانپزند ن ،در  2حالددت خدداموش و رونددس بددودن
ییس ی 3 ،نزونه اوا با دبن  211 ml.min-1به مدت  121 minاز
منطقه تن سن دندانپزنک جزعآورس ردید .غلظت بخدار جیدوه
در حدداالت خدداموش و رونددس بددودن ییسدد ی بددهترتیب µg.m-
 1/43±1/3423بددددا انیددددراف معیددددار نسددددبن  %1/3و µg.m-
 1/51±1/1313با انیراف معیار نسدبن  %5/53بهدیدت آمدد ،کده
ن ایج حاکن از وجود اخ الف معنندار بدیس حداالت مدورد مطالعده
بود .ازچنیس راندمان حدذف جیدوه ییسد ی پاالیشدگر نیدز %15
میایبه ردید.
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بحث
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طیف جذبن  UV-VIS-NIRمیلو کلو یددس ندانوذرات یدن ز
نده با روش یی رات یدیی در ایس مطالعه ،در طو موج422 nm
مشااده ردید (ن  -1الدف) .مطالعدات انجدا ندده در زمینده
ین ز و وی نیابن ندانوذرات نقدره،روش طیفیدنجن UV-VISرا
بهعنوان رونن یاده و ااب اع زاد جدت کسب اطالعاتن در زمینه
اندازه ،ن و غلظت نانوذرات ین ز نده در واحدد یدطم معرفدن
کردهاند .ن ایج ایس مطالعات ایس مساله را در پزواش حاضررا تأیید
منکنند و ن ایج حاص حاکن از آن ایدت کده بدا افدزایش انددازه
نانوذرات نقره ،طو موج طیف جذبن به یزت طو موجااس ارمز
نی ت پیدا منکند.ازطرفن میزان نددت طیدف جدذبنUV-VIS
بیانکننده تعداد و غلظت نانوذرات ین ز نده منباند،که خود بده
نوع احیا کننده بسد گن دارد[ .[21-22در ایسراید ا ،منتدوان بده
مطالعه آنری ا و از اران ( )2113اناره نزود که با ین ز نانوذرات
نقددره بددا روش یددی رات یدددیی ،و وی ددنیددابن تویددط روش
طیفینجن ،UV-VISارتباط اندازه نانوذرات با طیف جذبن UV-
VISرا نشان دادند .در ایدس مطالعده ،روش طیفیدنجنUV-VIS
بهعنوان روندن منایدب جددت برریدن و وی دنیدابن ندانوذرات
معرفن ،و حدداکرر پیدک جدذبن ندانوذرات نقدره در  431ندانوم ر
مشااده ردید ].[23
ازانطور که در تکدویر  SEMمشدااده ردیدد (ند -1ر)،
اطر نانوذرات نقره ین ز نده حدود31 nmبهدیت آمد که با ن ایج
بهدیدت آمدده از طیدفیدنجن جدذبن  UV-VIS-NIRمطابقدت
دانت .ن ایج ایس بخش از مطالعه با ن ایج مطالعه امانن و از داران
()2112در خکوص یدن زنانوذرات نقدره بدا روشاداس ت رابدورات
یدیی و یی رات یدیی ،و تویدط طیفیدنجن UV-VISو TEM
وی نیابن نزودند ،در یکرای ا مدنباندد.میققیس مدذکور نشدان
دادند که ندانوذرات یدن ز ندده بدا روش ت رابدورات یددیی داراس
اندازه3-12 nmو پیک جذبن 321nmبوده ،درحدالنکده ندانوذرات
یددن ز نددده ب دا روش یددی رات یدددیی،داراس اندددازه 21-41 nmو
حداکررپیک جذبن421nmمنباند].[24
در ایس مطالعه جدت پونشدادن نانوذرات نقدره بدر روس بسد ر
فو  ،از روش ترییب با ای اده از دید گاه اول رایدونیک اید اده
نددد.ایس روش پونددشدان ،در کلیدده مراحد آزمددایش از کدداراین
بسیار خوبن برخوردار بود و ازانطور که در ن -2ر مشدااده

من ردد ،تکویر  SEMبس ر فو پوندش داده ندده بدا ندانوذرات
نقره ،پونش ی نواخ ن را در مقیاا نانو نشان منداد .ایس یاف ه،
ازچنیس بدا ن دایج مطالعده  Perelshteinو از داران ( )2111در
ای اده از روش اول رایونیک براس پونش نانوذرات نقره بدر روس
یطم پالی یک انجا ند ،ایخوانن دارد .میققیس مدذکور نشدان
دادند که روش اول رایونیک رونن کامالً منایب و اابد اطزیندان
در پونشدان بوده و میزان پونشدادن بسد ر تویدط ندانوذرات
نقره با غلظت نانوذرات و مددت زمدان انجدا اول رایدونیک رابطده
مس قیی دارد[ .[25یایر مطالعات انجا نده در ایسخکدوص نیدز،
روش اول رایددونیک را رونددن منایددب ،راحددت و اا کددادس بددراس
پوندددشدادن بسددد رااس مخ لدددف تویدددط ندددانوذرات معرفدددن
کردهاند].[26-31
با توجه به مش الت نانن از فراریت زیاد و واکنشپذیرس بسدیار
کی بخار جیوه و ازچنیس ظرفیت جذر پداییس ناندن از اخد الط
ضعیف ،پایددارس حرارتدن کدی و ازینده زیداد جاذراداس تجدارس
موجود ،در ایس تیقی جدت کن ر بخار جیواازجاذر کامپوزی ن
مب نددن بددر نددانوذرات نقددره پونددشنددده بددر فددو ایدد اده
ردید.ازانطور که در جدو  1نشدان داده ندد ،ظرفیدت جدذر
دینامی ن ک جاذر کامپوزی ن بعدد از پوندش فدو بدا ندانوذرات
نقره ،حدود  111برابر افزایش یاف ه و بعد از ذنت  13دایقه ،به
 1/52 mgHg/grمنرید .مطالعات م عدددس در زمینده کن در و
حذف بخار جیوه در اوا با ای اده از فناورس نانو انجا نده ایدت
] [31-37که ای اده از نانوذرات نقره باتوجه به خواص فیزی دن و
نیزیاین بننظیر ،برایکنش ااب توجه و افزایش ادرت جذر در
مقادیر بسیار کدی جداذر ،از اازیدت وید هاس برخدوردار منباندد.
جانسددون ()Johnsonو از دداران( )2118در مطالعددهاس ،تواندداین
جذر بخار جیوه آزاد نده از المپااس فلورینت ن س ه ندده را
تویط نانوذرات نقره ،مدس ،یدیلیس ،نی د و روس برریدن ،و بدا
تواناین جذر بخار جیوه تویط مدواد در مقیداا می درو مقایسده
نزودند .ن ایج ایس تیقی نشان داد که کاراین جدذر بخدار جیدوه
مواد نانو بهوی ه ندانوذرات نقدره از مدواد در مقیداا می درو بسدیار
بیشتر بوده ایت].[38
مقایسه ن ایج مطالعه حاضر با مطالعات مشابه ،حاکن از ظرفیدت
جذر ااب مالحظه جاذر کامپوزی ن و راندمان حذف بخار جیدوه
بدداالس پاالیشددگر منبانددد .پی ونیددا ( )pitoniakو از دداران
()2115در مطالعهاس،تواناین بس ر نانوکامپوزی ن ییلی ا-تی دانیو
را در جذر و کن ر بخار جیوه بررین نزودند.ن ایج ایس برریناا

حذف بخار جیوه از هواي مطبهاي دندانپزشكي با استفاده از… 7/

نتیجهگیري
ن ایج ایس تیقی نشان داد که فو پونشنده با نانوذرات نقدره
ین ز نده به روش یی رات یدیی ،به علت برخوردارس از ظرفیدت
جذر عزلیاتن باال ،جدت کن ر و حذف بخار جیوه در مطباداس
دندانپزن ن ،داراس راندمان %15منباندد .ن دایجدزچنیس نشدان
داد که کارا ن جذر بخار جیوه به وی نااس یاخ ارس کامپوزیت
وابس ه بوده و بدینهیازس نرایط آزمایشگاان حیس ین ز نانوذرات
نقره ،نیاز به انجا مطالعات بیشتر دارد .ایس مطالعه ازچندیس بدر
ای اده از جاذر نانوکامپوزی ن پیشندادس بدهعندوان یدک جداذر
منایب مقرون بهصرفه و با یدولت بدرهبردارس ،جدت اید اده در
ییس یااس پاالیشگر اوا در یایر عرصهااس کارس در مواجدده بدا
بخار جیوه تأکید دارد.
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نشددان داد کدده جیددوه عنکددرس و اکسددید جیددوه ب دا کزددک بس د ر
نانوکددامپوزی ن بددا راندددمان  %11جددذف نددده ،و ظرفیددت جددذر
بس رنیز11mgHg/grبهدیت آمد].[33
در مطالعه مالیوبدا ( )Malyubaو از داران ( )2115کده جددت
بررین تواناین جذر بخار جیوه تویط بس ر نانوکامپوزی ن حداوس
نانومواد کلیتکننده برروس یک بس ر ییلیسن،درازیسرای ا انجا
ند ،بیشتریس و کیتریس ظرفیت جدذر بسد ر نانوکدامپوزی ن بده
ترتیب معاد  12و  -mgHg/gr33زارش ردید] .[16در تیقید
دیگری ه جدت بررین تواناین کن ر و جدذر بخدار جیدوه بسد ر
نانوکددامپوزی ن مب نددن بددر نددانوذرات اکسددید آاددس  3ظرفی ددن
پونشنددده بددر بس د ر نیشددهاس ،تویددط بددورادرس ( )borderiو
از اران ( )2114انجا ند ،ظرفیت جذر نانوکامپوزیدت تویدعه
داده نددده 1/31mgHg/gr،تعیددیس ردی دد]  .[31ازچنددیس در
مطالعه اری ن ( )Erikiو از اران ( ،)2113که یدک بسد ر جداذر
جدید مب نن بر اکسید تی انیو جدت حذف بخار جیدوه حاصد از
اح رار زغا ینگ مورد بررین ارار رفت ،ظرفیدت بسد ر جددت
جذر بخار جیوه 1/512mgHg/grبه دیت آمد].[41
علت پا یس بودن نسبن ظرفیدت جدذر بهدیدت آمدده در ایدس
مطالعه در مقایسه با یایر مطالعات پیش ت را منتوان بدا تعدداد
نانوذرات پونش نده در واحد جر بس ر (فو ) مرتبط دانست ،که
ایس موضوع ،خود ازعد کن ر نرایط آزمایشگاایاز ابید ندوع و
میزان عام احیا کننده مکرفن و عد کن ر  pHدر حیس ین ز
نانوذرات و ازچنیس عد ای اده از ترکیبات اصالب کننده یدطم
جدت پونشدان بس ر نانن مننود .زیرا ازانطور که در دیگدر
مطالعات نیز تاکید ردیده ،تعداد و غلظت نانوذرات ین ز ندده بدا
نوع و میزان عام احیا کننده مکرفن ارتبداط مسد قیی دارد[-22
،[21و از طرفن مقدار جذر جیوه با اندازه نانوذرات نسدبت ع دس
دان ه ،و نانوذرات نندضدلعن نسدبت بده ندانوذرات کدروس جیدوه
بیشترس جذر مننزاید] .[41کن ر  pHمیلدو ندانوذرات نقدره
حیس ین ز نیز نقش مدزن در بدبود کارا ن جذر ندانوذرات نقدره
دارد .ن ایج مطالعه نی درا ( )chitraو از داران نشدان داد کده بدا
افددزایش  ،pHمیددزان جددذر بخددار جیددوه بددیشتددر مننددود].[42
ازچنیندر مطالعات به ای اده از ترکیبات اصدالب کنندده یدطم،
جدت افزایش ادرت پیوند بیس نانوذرات و بسد راا تاکیدد وید هاس
نده ایت .با ایس اید رات س ،کن در خدور ضدخامت ندانوذرات و
ازچنیس وی نااس یطین با اطزینان بیشترس انجا من ندود

].[43در ایس مطالعه ،بیس غلظت بخار جیوه در حداالت خداموش و
رونس بودن ییس ی پاالیشگر اخ الف معنندار مشااده ،و راندمان
حذف ییس ی نیز  %15میایبه ردید .ایس یاف ه که بدا توجده بده
ظرفیت جذر باالس جاذر تویدعه داده ندده ننددان نیدز دور از
ان ظار نبدود ،را در درجده او مدنتدوان بدا تشد ی آمالگدا بدیس
نددانوذرات نقددره و جیددوه عنکددرس مددرتبط دانست.آمالگامایددیون
ادیزنتریس روش نناخ ه جذر بخار جیوه بوده وآمالگا نقدره بدا
جیوه ،در دماس اتار بسیار پایدار ایت[ .[44از دیگدر عوامد مدورر
بر افزایش راندمان جذر پاالیشگر منتوان به کااش دبدن و افدت
فشار نانن از نکب جاذر،غلظت پا یس بخار جیدوه و عدد وجدود
عوام مداخله ر در اواس مطبااس دندانپزن ن اناره نزود .زیرا
دبن و غلظت باالس جیوه و ازچنیس وجود ترکیبات مداخله ر ،بدا
انباع یریع جاذر ،یبب کااش رانددمان پاالیشدگر خواادد ندد.
ایس یاف ه با ن ایج مبنن بر کااش راندمان جداذر ناندن ازافدزایش
دبن و غلظت بخار جیوه زارش نده در یایر مطالعات ،ازخدوانن
دارد [45و.[17
در خکددوص نقددش عوام د مداخلدده ر در جددذر بخددار جیددوه،
منتوانزطالعه لن ( )Liو از اران ()2117را ذکدر نزدود [ .[36در
ایس مطالعه که بهمنظور حذف جیوه عنکرس نانن از اح رار زغا
ینگ انجا ند،باال بودن غلظت جیوه عنکدرس و وجدود بخدار آر
بهعنوان عوام کااش کارا ن بس ر نانوکامپوزی ن ،و وجود ازااس
اییدس عام افزایش کارا ن جاذر معرفن ردید.
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Abstract
Background & objective:Mercury is a toxic and bio-accumulative pollutant that has adverse effects on
environmental and human health. There have been a number of attempts to regulate mercury emissions tothe
atmosphere. Silver nanoparticles are a number of materials that have highly potential to absorb mercury and
formation of mercury amalgam.The aim of this study is removal of mercury vapors in the dental clinic using anair
cleaningsystem based on silver nanoparticles.
Methods: In this study, silver nanoparticles coated on the bed of foam and chemical and structural properties were
determined using a number of methods such as UV-VIS-NIR spectroscopy and Scanning Electron Microscope (SEM)
connected the X-ray Emission Spectroscopy Energy (EDS). The air cleaningsystem efficiency to remove of the
mercury vapor in simulated conditions in the laboratory and real conditions in the dental clinicwere measured by
Cold Vapor Atomic Absorption Spectroscopy (CVAAS).
Results: The images of SEM, showed that average sizeof silver nanoparticles in colloidal solution was ∼30nm and
distribution of silver nanoparticles coated on foam was good. EDS spectrum confirmed associated the presence of
silver nanoparticles coated on foam. The significantly difference observed between the concentration of mercury
vapor in the off state (9.43 ± 0.342 μg.m-3) and on state (0.51 ± 0.031μg.m-3) of the air cleaning system. The mercury
vapor removal efficiencyof the air cleaningsystem was calculated 95%.
Conclusion: The air cleaning system based on foam coated by silver nanoparticles, undertaken to provide the
advantages such as use facilitating, highly efficient operational capacity and cost effective, have highly sufficiency to
remove mercury vapor from dental clinics.
Keywords: Mercury vapor removal, Silver nanoparticles, Air cleaning system, Dental clinic
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