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چکیده
وجود فلزات سنگین در منابع آبی از مشکالت مهم زیستمحیطی بسیاری از جوامع است .هدف از این مطالعه بررسی جذب سطحی
کروم بر روی نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنارمی باشد .پس از تهیه نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار به روش مکانیکی،
خصوصیات مختلف آن با استفاده از دستگاههای میکروسکوپ الکترونی روبشی ،طیفسنج مادونقرمز و آنالیز عنصری تعیین گردید.
سپس اثر پارامترهای اسیدیته اولیه ،زمان تماس و مقادیر مختلف جاذب بر راندمان جذب کروم موردبررسی قرار گرفت .نتایج
سینتیک جذب بر اساس مدلهای مدل شبه درجه اول ،مدل شبه درجه دوم و انتشار درونذرهای ارزیابی شدند .همچنین دادههای
آزمایش با مدلهای هم دمای جذب النگمویر ،فروندلیچ و سیپس بررسی گردید .نتایج نشان داد که باالترین راندمان جذب یون
کروم توسط نانو ذرات خاکستر برگ کنار در اسیدیته سه به دست آمد .در این تحقیق زمان تعادل بین جاذب و یون جذبشونده
پس از  081دقیقه رخ داد و مقدار بهینه جاذب برای جذب کروم با غلظت اولیه  01میلیگرم بر لیتر ،برابر پنج گرم بر لیتر به دست
آمد .بر اساس نتایج بهدستآمده از برازش مدلهای سینتیک و همدمای جذب بر دادههای آزمایشگاهی ،بهترین مدل سینتیک ،مدل
شبه درجه دوم و بهترین مدل همدما ،سیپس بود .همچنین حداکثرظرفیت جذب نانو ذرات خاکستر برگ کنار برای جذب یونهای
کروم با استفاده از مدل همدمای النگمویر  100/2میلیگرم بر گرم تخمین زده شد.
کلیدواژهها :سینتیک ،کروم ،نانو ذرات خاکستر برگ کنار ،همدما.
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Abstract
Existence of heavy metals in the water resources is of the major environmental problems in
many communities. The purpose of this study is the research about chromium absorption on
nanoparticles of Zizyphus Spina-christi leaves ash. After preparing of nanoparticles of Zizyphus
Spina-christi leaves ash, various characteristics of absorbent such as SEM, FTIR, CHNSO and
XRF were investigated. Then effect of initial pH, contact time and adsorbent dose on chromium
adsorption efficiency was investigated. The results of kinetics adsorption were evaluated by
kinetic models of pseudo-ﬁrst order, pseudo-second order andintraparticle diffusion. Also
experimental data were analyzed by using isotherm models of Langmuir, Freundlich and Sips.
The results showed that at pH = 3, efficiency of absorption was high. In this study, equilibrium
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time occurred 180 minutes and the optimum adsorbent dosage for chromium adsorption with
initial concentration of 10 mg/L was obtained 5 g/L. Based on the results obtained, the best
kinetics model was Pseudo second-order and the best isotherm model was Sips. Adsorption
capacity maximum of nanoparticles of Zizyphus Spina-christi leaves ash by using Langmuir
model was estimated 411.2 mg/g.
Keywords : Kinetics, Chromium, Nanoparticles of Zizyphus Spina-christi leaves ash,Isotherms.

مقدمه
فلزات سنگین ازجمله کروم اغلب در فرآيندهاي صنعتي از قبیل
صنايع باطريسازي ،رنگ ،نفت و تولید آفتکش کاربرد زيادي
دارند و اغلب در فاضالب اين صنايع يافت ميشوند(کارا و
همکاران .)0211 1،کروم يکي از اين فلزات است که در
محیطهاي آبي به دو شکل سه و شش ظرفیتي وجود دارد .نوع
سهظرفیتي به علت تشکیل هیدروکسیدهاي غیرقابلحل در آب از
سمیت کمتري برخوردار است ،درحاليکه که کروم شش ظرفیتي
به علت تحرک باال و اثر مخرب شديد ازجمله سرطان ،آسیب
رساندن به بافتهاي عصبي ،ريه ،کبد و کلیهها را باعث ميگردد
(فانگ و همکاران .)0212 ،0مقدار مجاز آن در آب آشامیدني
توسط اداره حفاظت محیطزيست امريکا ( 2/1میليگرم بر لیتر) و
توسط سازمان بهداشت جهاني( 2/21میليگرم بر لیتر)
پیشنهادشده است (ژائو و همکاران .)0211 ،3روشهاي مختلفي
ازجمله اکسايش ،کاهش ،ترسیب ،فیلتراسیون غشايي،اسمز
معکوس ،الکتروديالیز ،تبادل يوني و جذب براي حذف کروم از آب
و فاضالب وجود دارد (ملکیان و همکاران ;0211 ،2کاواکو و
همکاران .)0220 ،1از میان روشهاي مذکور جذب سطحي به
علت کمهزينه بودن ،راندمان باال ،عملکرد آسان مورد استقبال
وسیعي قرارگرفته است(ژائو و همکاران .)0211 ،در فرايند جذب
سطحي ،آالينده جذبشده از فاز مايع توسط جاذب غیر متحرک
ميگردد .در اين روش ميتوان جاذب را بعد از جذب آالينده بدون
خطر خاصي براي محیطزيست دفع و يا با استفاده از عمل واجذب،
مجدداً آالينده و جاذب را بازيافت کرد (گوپتا و بهاتاچاريا.)0220 ،6
از سوي ديگر نانوذرات باتوجه به مشخصات منحصربهفرد مانند
اندازه کوچک ،سطح ويژه بزرگ ،شکل کريستالي و واکنشپذيري
باالبراي تصفیه انواع آاليندهها ازمحیطهاي آبي استفاده ميشوند.
درزمینهي حذف کروم شش ظرفیتي مطالعات زيادي انجام شده
است .نتايج حاصل از اين مطالعات به خصوصیات جاذب و شرايط
آزمايش بستگي دارد.
لي و همکاران ،)0211(0حذف يونهاي کروم شش ظرفیتي را با
استفاده از چیتوسان اندازه نانو موردبررسي قرار دادند .نتايج تحقیق
1- Kara et al.
2- Fanget al.
3-Zhaoet al.
4- Malekian et al.
5- Cavacoet al.
6- Gupta and Bhattacharya
7- Li et al.

آنها نشان دادحداکثر جذب در اسیديته برابر با سه رخ داد و
حداکثر ظرفیت جاذب  60/3میليگرم بر گرم محاسبه گرديد.
بررسي نتايج نشان داد که مدل سینتیک مدل شبه درجه دوم
بهترين برازش را بر دادههاي آزمايشگاهي داشته است.
ايلیاس و همکاران )0212(0جذب سطحي کروم شش ظرفیتي را
توسط کربن فعال خاکاره مورد مطالعه قرارداد .نتايج نشان داد که
راندمان جذب در اسیديته برابر با  0به حداکثررسید و بعد از آن با
افزايش اسیديته ،راندمان جذب کاهش يافت .مقدار جاذب بهینه
براي حذف يونهاي کروم با غلظت  02میليگرم بر لیتر2/221 ،
به دست آمد .همچنین مدل سینتیک شبه درجه دوم در مقايسه با
ساير مدلها بهترين برازش را براي دادههاي آزمايش داشت.
همچنین بررسي نتايج نشان داد که مدل ايزوترم النگموير از
برازش بهتري برخوردار است.
يانگ و همکاران ،)0211 (9راندمان حذف کروم توسط کربن فعال
را موردمطالعه قرار دادند .در اين تحقیق اثر پارامترهاي گوناگون از
قبیل اسیديته ،زمان تماس ،سرعت همزني و دما بر مقدار جذب در
نظر گرفته شد .اسیديته بهینه براي رسیدن به حداکثرجذب برابر با
سه بود و جاذب پس از تماس  02تا  102دقیقه با محلول در
دماهاي مختلف به تعادل رسید .همچنین نتايج آزمايشها نشان
داد که با افزايش دما و سرعت همزني ،مقدار جذب باال ميرود.
دادههاي همدماي جذب با مدلهاي فروندلیچ و النگموير برازش
داده شدند .بررسي نتايج نشان داد که مدل همدماي النگموير
نسبت به مدل فروندلیچ از برازش بهتري برخوردار است .همچنین
مدل سینتیک شبه درجه دوم در مقايسه با ساير مدلها برازش
بهتري را براي دادههاي آزمايش داشت .
بنابراين ،اين تحقیق باهدف بررسي مدلهاي عوامل مؤثر بر
فرايند جذب کروم شش ظرفیتي توسط جاذب نانو ذرات خاکستر
برگ درخت کنارمحلولهاي آبي صورت گرفت.
مواد و روشها
محلولهای آزمایشی

محلول مادر ( 1222میليگرم بر لیتر) با استفاده از نمک
ديکرومات پتاسیم 12تهیه شد .ساير محلولهاي موردنیاز با غلظت
اولیه مختلف بر اساس فرمول ( )1از محلول مادر و آب ديونیزه
تهیه گرديد:
8- Ilyas et al.
9-Yang et al.
10- K2Cr2O7
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N1V1= N2V2

()1

که در آن N1و  : N2به ترتیب غلظت محلول مادر و غلظت
محلول موردنیازبرحسب میليگرم بر لیتر و  V1و  :V2به ترتیب
حجم محلول مادر و حجم محلول مورد نیاز برحسب میليلیتر
ميباشد.
آمادهسازی جاذب

در دقیقه و مدتزمان کارکرد  02دقیقه استفاده گرديد .سپس
غلظت نهايي ماده جذبشونده در محلول صاف بدون جاذب
اندازهگیري شد و سطح ويژه جاذب موردمطالعه توسط رابطه ()0
محاسبه گرديد (انگلرت و روبیو:)0221 ،2
()0

Copt ×A MB×A V
M MB

= SMB

در رابطه باال :SMB ،سطح ويژه جاذب برحسب مترمربع بر گرم،
 :Coptتعداد مولکولهاي جذبشده متیلن بلو به جاذب برحسب
میليگرم بر میليگرم :AMB ،سطح اشغالشده توسط يک مولکول
متیلن بلو برابر با  1/20نانو مترمربع :AV ،عدد آووگادرو که برابر
با  6/20×1203مولکول بر مول و  :MMBوزن مولکولي متیلن بلو
که برابر با  303/9گرم بر مول ميباشد.

برگهاي سدر پس از شستشو در آون با دماي  122درجه
سانتيگراد خشک شدند .براي تبديل برگها به خاکستر از کورهي
بدون هوا با دماي  622درجه سانتيگراد و مدتزمان  22دقیقه
استفاده گرديد .سپس خاکستر تولیدشده درون دستگاه آسیاب
گلولهاي مدل ( )D- 56070 KOBLENZساخت کشور آلمان
ريخته شد و میزان دو درصد وزني جاذب ،اسید استاريک (ماده
کنترلکننده فرايند) به آن اضافه گرديد .گلولههاي مورداستفاده در
اين مطالعه از جنس فوالد با نسبت يکبهپنج(نسبت وزن جاذب به
وزن گلولهها) و با اندازههاي مختلف انتخاب شدند .همچنین
مدتزمان کارکرد آسیاب گلولهاي 22ساعت بود.
بهمنظور بررسي پیوندهاي شیمیايي تشکیلدهنده غشاي سطحي
جاذب (گروههاي عاملي موجود) قبل و بعد از جذب از روش
1
طیفسنجي مادونقرمز با استفاده از دستگاه مدل (GX, Perkin-
 )Elmerانجام شد .براي اين آزمايش ،حدود  022میليگرم برمید
پتاسیم خالص و خشک با چهار میليگرم از نمونه کوبیده ميشود
و مخلوط حاصل تحتفشار زيادبهصورت قرص نازک و شفاف
درآورده شد .سپس با قرار دادن قرصها در دستگاه طیفسنجي
مادونقرمز پیکهاي مربوط به گروههاي عاملي توسط ثبات ثبت
گرديد .براي بررسي ساختار ظاهري جاذب از دستگاه میکروسکوپ
الکتروني روبشي مدل)Leo 1455 VP(0استفاده گرديد.
براي مشخص کردن تجزيه درصد عناصر کربن ،هیدروژن،
نیتروژن ،گوگرد و اکسیژن از دستگاه تجزيه عنصري ()CHNSO
مدل ()vario ELIII- elementarاستفاده گرديد .همچنین دستگاه
طیف نگار فلورسنس اشعه ايکس( )XRFمدل ( XRF,
 )BRUKER S4 Pioneerبراي تعیین درصد اکسیدهاي فلزي و
غیرفلزي موجود در خاکستر برگ درخت کنار استفاده گرديد.
براي اندازهگیري سطح ويژه جاذب از روش جذب متیلنبلو3استفاده
شد .بهاينترتیب که مقدار  2/1گرم از جاذب با  122میليمتر
محلول  10/26میليگرم بر لیتر متیلن بلو مخلوط گرديد و
سوسپانسیون حاصل بر روي همزن با سرعت  112دور در دقیقه و
به مدت يک ساعت قرار گرفت .پس از اتمام زمان ذکرشده ،پس
از جداسازي اولیه ذرات جاذب از محلول توسط کاغذ صافي ،براي
جداسازي کامل فاز جامد و مايع از سانتريفیوژ با شدت  10222دور

اسیديته از مهمترين پارامترهاي تأثیرگذار بر فرايند جذب بوده
است و بنابراين الزم است که آزمايشهاي مربوط به تأثیر اين
پارامتر در میزان جذب ،قبل از آزمايش ديگري موردبررسي قرار
گیرد (افخمي و همکاران .)0212 ،6تمام آزمايشها در دماي ثابت
و در محدوده  02±0درجه سانتيگراد انجام شد .بهمنظور تعیین
اسیديته بهینه جذب ،تعداد نه عدد ارلن  012میليلیتري پس از
اسید شويي ،با آب مقطر شسته شدند .به هريک از ارلنها،مقدار
 2/1گرم نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار و  122میليلیتر
محلول حاوي يونهاي کروم با غلظت اولیه  12میليگرم بر لیتر

1- Fourier Transform Infrared Spectroscopy
2- Scanning Electron Microscopy
3- Methylen Blue

4- Englert and Rubio
5- Divband Hafshejani et al.
6- Afkhamiet al.

تعیین نقطه بار صفر جاذب ()pHpzc

نقطه بار صفر ( ،)pHpzcنقطهاي است که جاذب تمايل يکسان
براي جذب آنیون و کاتیونها دارد .براي تعیین نقطه بار صفر نانو
ذرات خاکستر برگ درخت کنار ،تعداد نه عدد ارلن  12میليلیتري
پس از اسید شويي ،با آب مقطر شسته شدند .به هريک از ارلنها،
مقدار  2/1گرم از جاذب و  12میليلیتر محلول کلريد سديم
يکصدم موالر اضافه گرديد .با استفاده از اسیدکلريدريک و
هیدروکسید سديم يکدهم موالر ،اسیديته اولیه محلولها روي
مقادير  0تا 12تنظیم گرديد و با سرعت  322دور در دقیقه روي
همزن گذاشته شدند .بعد از  02ساعت سوسپانسیونها فیلتر شدند
و اسیديته نهايي در محلولهاي فیلتر شده اندازهگیري شد .تفاوت
بین اسیديته اولیه و اسیديته نهايي در مقابل اسیديته اولیه رسم
گرديد ،مقدار اسیديته در نقطهاي که تغییرات غلظت يون
هیدروژن برابر صفر گرديد بهعنوان نقطه بار صفر جاذب معرفي
شد(ديوبند هفشجاني و همکاران.)0211 ،1
تعیین اثر اسیدیته بر فرایند جذب
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اضافه گرديد .با استفاده از اسیدکلريدريک و هیدروکسید سديم،
اسیديته اولیه محلولها روي مقادير  0-12تنظیم گرديد و با
شدت  322دور در دقیقه روي همزن گذاشته شدند (کارا و
همکاران0211 ،؛ زياو و همکاران .)0211 ،1بعد از  02ساعت و
جداسازي کامل جاذب از سوسپانسیون ،غلظت نهايي عنصر کروم
در محلول صاف رويي اندازهگیري شد .براي اين کار از دستگاه
جذب اتمي مدل ( )Varian 220 FS AAاستفاده گرديد.
طولموج دستگاه براي اندازهگیري کروم شش ظرفیتي 200/9
نانومتر و حد تشخیص آن  2/1میليگرم بر لیتر بود.
همچنین بازده حذف و ظرفیت جذب نانو ذرات برگ درخت کنار
براي حذف کروم به ترتیب از روابط ( )3و ( )2تعیین گرديد
(افخمي و همکاران:)0212 ،
()3
()2

 100
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%R 

Ci - C f
m

q

در روابط باال:Ci :غلظت اولیه عنصر کروم در محلول برحسب
میليگرم بر لیتر:Cf ،غلظت نهايي عنصر کروم در محلول برحسب
میليگرم بر لیتر :m ،جرم جاذب برحسب گرم :V .حجم محلول
برحسب لیتر و  :qظرفیت جذب برحسب میليگرم بر گرم ميباشد.
آزمایشهای سینتیک جذب و تعیین زمان تماس بر

بهمنظور تعیین اثر مقدار جاذب بر فرايند جذب يونهاي کروم
شش ظرفیتي ،تعداد هفت عدد ارلن  012میليلیتري پس از اسید
شويي ،با آب مقطر شسته شدند .به هريک از ارلنها 122
میليلیتر محلول حاوي يونهاي کروم با غلظت اولیه  12میليگرم
بر لیتر اضافه گرديد .سپس نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار با
غلظتهاي مختلف جاذب  32 ،02 ،12 ،1 ،1 ،2/1و  12گرم در
لیتر به هر يک از ارلنها اضافه گرديد .اسیديته اولیه محلولها
روي مقدار بهینه اسیديته سه تنظیم گرديد و روي همزن با سرعت
 322دور در دقیقه قرار داده شدند .سپس در زمان تعادل تعیینشده
از آزمايشهاي سینتیک جذب ( 102دقیقه) نمونهها از روي همزن
برداشته شدند.
آزمایشهای همدمای جذب

براي آزمايشهاي همدماي جذب ،تعداد پنج عدد ارلن 012
میليلیتري پس از اسید شويي با آب مقطر شسته شدند .مقدار 2/1
گرم جاذب در  122میليلیتر محلول حاوي يونهاي کروم با
غلظتهاي اولیه  12 ،12 ،1 ،2/1و  122میليگرم بر لیتر ريخته
شد و اسیديته آنها روي مقدار بهینه اسیديته سه تنظیم گرديد و
بر روي همزن با سرعت  322دور در دقیقه قرار داده شدند .سپس
در زمان تعادل تعیینشده از آزمايشهاي سینتیک جذب (102
دقیقه) ،نمونهها از روي همزن برداشته شدند .پس از جداسازي
کامل جاذب از سوسپانسیون ،غلظت نهايي يونهاي کروم در
محلولهاي آزمايش با دستگاه جذب اتمي قرائت گرديد.

فرآیند جذب

براي آزمايشهاي سینتیک جذب ،تعداد  12عدد ارلن 012
میليلیتري پس از اسید شويي با آب مقطر شسته شدند .سپس
 122میليلیتر محلول حاوي يونهاي کروم با غلظت اولیه 12
میليگرم بر لیتر در هر يک از آنها ريخته شد .مقدار  2/1گرم از
جاذب نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار به هر يک از ارلنها
اضافه گرديد و اسیديته آن روي مقدار بهینه اسیديته سه که از
آزمايشهاي مرحله قبل بهدست آمده بود ،تنظیم گرديد.
سوسپانسیون حاصل براي مدتزمانهاي ،21 ،32 ،02 ،11 ،12 ،1
 022، 012 ،102 ،112 ،102 ،92 ،01 ،62و  322دقیقه با شدت
 322دور در دقیقه روي همزن به هم زده شدند (کارا و همکاران،
 .)0211بعد از سپري شدن زمانهاي فوق ،نمونهها به ترتیب از
روي همزن برداشته شده و پس از جداسازي اولیه فاز جامد از مايع
توسط کاغذ صافي ،محلولهاي موردنظر در دستگاه سانتريفیوژ با
سرعت  10222دور در دقیقه و مدتزمان  32دقیقه قرار داده
شدند .سپس غلظت يونهاي کروم باقيمانده در محلول با استفاده
از دستگاه جذب اتمي اندازهگیري شد.
تعیین اثر مقدار جاذب بر فرآیند جذب

1- Xiaoet al.

مدلهای سینتیک و همدمای جذب

در اين تحقیق از مدلهاي سینتیک جذب مدل شبه درجه اول
(رابطه  ،)1مدل شبه درجه دوم (رابطه  )6و انتشار درونذرهاي (در
رابطه  )0براي برازش بر دادههاي آزمايشگاهي استفاده گرديد(ژائو
و همکاران0211 ،؛ ملکیان و همکاران:)0211 ،
() 1
()6
()0

)
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qt  qe (1  e

qe 2 k2t
1  qe k2t
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qt = K pt 1/2 + I

در روابط باال :qe ،ظرفیت جذب در حالت تعادل برحسب میليگرم
بر گرم :qt ،ظرفیت جذب در زمان  tبرحسب میليگرم بر گرم:Kl ،
ثابت جذب الگرگرن برحسب يک بر دقیقه :K2 ،ثابت جذب
مدل هو و همکاران برحسب گرم بر میليگرم در دقیقه :Kp ،ثابت
انتشار درونذرهاي برحسب میليگرم در جذر ثانیه بر گرم I،عرض
از مبدأ برحسب میليگرم برگرم ميباشند.
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همچنین مدلهاي همدماي جذب مورد استفاده در اين مطالعه
عبارتاند از مدل فروندلیچ (رابطه  ،)0النگموير (رابطه  )9و سیپس
(رابطه ( )12ملکیان و همکاران:)0211 ،

()9

1

q  KCen

در روابط باال :qe ،ظرفیت جذب در حالت تعادل برحسب میليگرم
بر گرم :Ce ،غلظت ماده جذبشونده در حالت تعادل برحسب
میليگرم بر لیتر :m ،جرم جاذب برحسب گرم:qm ،حداکثر يون

bqmCen

q

1

()12
() 0

bqmCe
1
  bCe 

q

1
n
e

) (1  bC

فلزي جذبشده برحسب میليگرم بر گرم:b ،ثابت معادله برحسب
لیتر بر میليگرم K،و  :nثابت لیتر بر گرم و توان معادله فروندلیچ
ميباشند.

شکل  -1تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی جاذب نانو ذرات خاکستر برگ درخت
کنار قبل از فرایند جذب کروم

شکل  -2تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی جاذب نانو ذرات خاکستر برگ درخت
کنار بعد از فرایند جذب کروم
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جدول  -1درصد عناصر نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار
عنصر

اکسیژن

گوگرد

نیتروژن

هیدروژن

کربن

مقدار

32/02

2/03

0/01

2/01

10/26

جدول  -2درصد اکسیدهای فلزی و غیرفلزی نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار
ترکیب
اکسیداسترانسیم
اکسید سديم
اکسیدآلومینیوم
اکسید منگنز
اکسید مس
دياکسیدتیتانیوم
اکسیدروي
اکسیدآهن

مقدار
1/21
2/091
2/690
2/101
2/299
2/291
2/200
1/36

نتایج و بحث
مشخصه یابی جاذب

شکل ( )1و ( ،)0تصوير نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار را قبل
و بعد از جذب کروم نشان ميدهد .مشاهده ميشود که ذرات نانو
جاذب بهصورت کروي بوده و تمايل زيادي به کلوخه شدن دارند.
با کلوخهاي شدن نانو ذرات اندازه آنها تغییر ميکند و اين عامل
به مقدار جاذب در محلول بستگي دارد (افخمي و همکاران،
 .)0212مقايسه تصوير میکروسکوپ الکتروني روبشي شکل ( )1و
( )0نشان ميدهد که اندازه ذرات قبل از فرايند جذب کوچکتر از
 122نانومتر بوده است و پس از جذب کروم افزايش يافته است
( 021/2 -120/3نانومتر) و اين ميتواند نشاندهنده قرار گرفتن
يونهاي کروم بر روي جاذب باشد.
نتايج آزمايش جذب متیلن بلو نشان داد که سطح ويژه جاذب
موردمطالعه در اين تحقیق  33/1مترمربع بر گرم ميباشد .ممکن
است مقايسه سطح ويژه نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار با
سطح ويژه ساير نانو ذرات از قبیل نانو کامپوزيتهاي کربن فعال
(320/0مترمربع بر گرم) (فیاضي و همکاران ،)0211 ،1نانو ذرات
دياکسیدسیلیسیم (022مترمربع بر گرم) (سان و همکاران،0
 )0212و نانو کامپوزيتهاي مونت موريلونیت اکسید آهن
(012/66مترمربع بر گرم) نشان دهد که نانو ذرات تولیدشده در
اين تحقیق سطح ويژهي کوچکي دارند اما نکته قابلتوجه اين
است که سطح ويژهي نانو ذرات ذکرشده از روش برونر ،ايمت،
تیلر ،و سطح ويژه نانو ذرات در اين تحقیق از روش جذب متیلن
بلو بهدستآمده است .انگلرت و روبیو( ،) 0221در تحقیقي سطح
ويژه نوعي زئولیت طبیعي را با دو روش برونر،ايمت،تیلرو جذب
متیلن بلو به دست آوردند .نتايج آزمايشها نشان داد که سطح

1- Fayazi et al.
2- Sun et al.

ترکیب
اکسید کلسیم
اکسید پتاسیم
کلر
اکسید منیزيم
ترياکسیدگوگرد
پنتوکسیدفسفر
دياکسیدسیلسیم
مجموع

مقدار
10/02
19/20
0/03
3/30
0/11
0/30
0/01
99/69

ويژه بهدستآمده توسط روش برونر،ايمت،تیلر برابر با 100
مترمربع بر گرم و سطح ويژه بهدستآمده توسط روش جذب
متیلن بلو  11مترمربع بر گرم ميباشد .آنها علت اصلي اين
اختالف را ناشي از تفاوت بین مولکولهاي نیتروژن و متیلن بلو
دانستند .مساحت هر مولکول نیتروژن برابر با  2/160نانومتر مربع
و هر مولکول متیلن بلو  1/20نانومتر مربع است .سطح مولکول
نیتروژن کمتر از متیلن بلو است ،بنابراين تعداد مولکول بیشتري از
آن نسبت به متیلن بلو روي زئولیت قرار ميگیرد که همین
موضوع باعث افزايش سطح به دست آمده از روش جذب نیتروژن
نسبت به جذب متیلن بلو ميباشد.
نتايج جدول (( )1درصد عناصر کربن ،هیدروژن ،نیتروژن ،گوگرد و
اکسیژن) نشان ميدهد که حداکثر عنصر تشکیلدهنده جاذب
موردمطالعه کربن ميباشد درصد اکسیدهاي فلزي و غیرفلزي نانو
ذرات خاکستر برگ درخت کنار نیز در جدول ( )0ارائه گرديده
است.
نتايج حاصل از طیفسنجي مادونقرمز نانو ذرات خاکستر برگ
درخت کنار که بهمنظور تعیین باندهاي شیمیايي و ساختار
مولکولي آن انجام گرديد در شکل ( )3نشان داده شده است .طیف
مادونقرمز جاذب موردمطالعه نشان ميدهد که اوج موجود در
طولموج 116يک سانتيمتريم به ترتیب به پیوندهاي  P-Oمربوط
ميشوند که بعد از جذب کروم به  623يک سانتيمتريوم تغییر
مييابند .اوج موجود در ناحیه 1222 -1312يک سانتيمتريوم
ناشي از گروه عاملي  C-Oاست که در ترکیبهاي آلي فنلها،
استرها ،اسیدها و الکلها يافت ميشود (پاراليسي و همکاران،3
 .)0212اوج محدوده 1616يک سانتيمتريم بعد از فرايند جذب به
طولموج 1629/0يک سانتيمتريم انتقال يافته است بر وجود
گروههاي  C=Oداللت ميکند (تانگ و همکاران.)0212 b،2اوج
3- Parlayiciet al.
4- Tanget al.
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محدوده  3301/62و  3326/0يک سانتيمتريم نیز ناشي از وجود
پیوندهاي  O-Hميباشد .نواحي اوج نشاندهنده جذب فیزيکي آب
ميباشند و ممکن است در حین آمادهسازي نمونه براي انجام

آزمون طیفسنجي مادونقرمز جذبشده باشند(تانگ و همکارانb،

.)0212

شکل  -3طیف مادونقرمز نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار قبل و بعد از جذب کروم
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شکل  -4تعیین نقطه بار صفر جاذب نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار

-2

تفاوت اسیدیته اولیه و اسیدیته نهایی

3
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شکل  -5تغییرات مقدار راندمان جذب کروم با اسیدیته (غلظت محلول  55میلیگرم بر لیتر ،مقدار
جاذب یک گرم بر لیتر)
تعیین نقطه بار صفر جاذب ()pHpzc

با توجه به شکل ( )2نقطه صفر جاذب ،جاذب نانو ذرات خاکستر
برگ درخت کنار  3/06ميباشد .در اسیديته کوچکتر از نقطه
صفر جاذب ،سطح جاذب مثبت است و تمايل به جذب آنیونها
دارد (ديوبند هفشجاني و همکاران .)0211 ،بنابراين اين قابلقبول
است که حداکثر جذب کروم توسط نانو ذرات خاکستر برگ درخت
کنار در غلظت يون هیدروژن محیط برابر سه رخ داده است ،زيرا
در اسیديته سه سطح جاذب مثبت است و تمايل به جذب يونهاي
کروم دارد (کارا و همکاران.)0211 ،
اثراسیدیته بر راندمان جذب

تغییرات راندمان جذب کروم در برابر تغییرات غلظت يون هیدروژن
محیط در شکل ( )1نشان داده شده است .نتايج نشان داد که
باالترين راندمان جذب کروم توسط نانو ذرات خاکستر برگ درخت
کنار  92/62درصد است و در اسیديته برابر سه رخ داد .همچنین
کمترين راندمان جذب کروم  32درصد ميباشد که در اسیديته
برابر ده اتفاق افتاد .نتايج ساير محققین نشان داد که جذب کروم
شش ظرفیتي توسط جاذبهاي مختلف به خصوصیات فیزيکي و
شیمیايي جاذب بستگي دارد بهطوريکه اسیديته بهینه جذب اين
يون توسط جاذبهاي ديگر همچون اکسید بیومتال آهن و
روي(وانگ و همکاران ،)0212 ،1کربن فعال (يانگ و همکاران،
 ،)0211و چیتوسان نانو اندازه(لي و همکاران )0211 ،نیز برابر سه
گزارش شد .نتايج اين تحقیق نشان داد که در محدوده اسیديته
1- Wanget al.

کوچکتر از هفت ،نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار براي جذب
کروم توانايي بااليي دارند .اين پديده ناشي از آن است در محیط
اسیدي به علت وجود يونهاي هیدروژن سطح جاذب مثبت
گرديده و نیروي جاذبه قوي بین بارهاي مثبت سطح جاذب و
آنیونهاي کروم شش ظرفیتي ايجاد ميگردد (وانگ و همکاران،
 .)0212همچنین يون کروم شش ظرفیتي بر اساس غلظت يون
هیدروژن محیط به شکلهاي مختلفي ازجمله کرومیکاسید،
هیدروژنکرومات ،،ديکرومات وکرومات وجود دارد زماني که
غلظت يون هیدروژن محیط کوچکتر از هفت باشد بهصورت
يونهاي هیدروژن کرومات،ديکرومات وزماني که غلظت يون
هیدروژن محیط بزرگتر از هفت باشد بهصورت يون کرومات
وجود دارد که از بین شکلهاي مذکور يون هیدروژنکرومات در
اسیديته کوچکتر از هفت براي فرايند جذب فعالتر ميباشد(ژانگ
و همکاران .)0211 ،0يکي ديگر از عوامل کاهش راندمان جذب
کروم شش ظرفیتي توسط جاذب موردمطالعه در محیط بازي،
افزايش يونهاي هیدروکسید منفي در محلول ميباشد .اين يونها
بهعنوان رقیب يونهاي کروم شش ظرفیتي براي قرارگیري بر
روي جاذب محسوب ميشوند .مشابه اين نتايج در جذب کروم
شش ظرفیتي توسط جاذبهاي ديگر همچون زئولیت اصالحشده
و کامپوزيت سیلیکا نیز گزارش شده است (تانگ و
همکاران.)0212a،

2- Zhanget al.
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شکل  -6تغییرات راندمان جذب کروم با زمان تماس(غلظت  55میلیگرم بر لیتر ،مقدار جاذب یک گرم بر لیتر،
اسیدیته برابر سه)

راندمان جذب(درصد)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
50

45

40

20
25
30
35
)مقدار جاذب (گرم بر لیتر)

15

10

5

0

شکل  -7تغییرات راندمان جذب کروم با مقدار جاذب (غلظت محلول  55میلیگرم بر لیتر ،زمان تماس 185
دقیقه ،اسیدیته برابر سه)

تعیین زمان تعادل جذب عنصر کروم توسط نانو ذرات
خاکستر برگ درخت کنار

شکل ( )6تغییرات راندمان جذب کروم را با زمان در غلظت 12
میليگرم بر لیتر و اسیديته برابر سه براي نانو ذرات خاکستر برگ
درخت کنار نشان ميدهد .زماني را که راندمان جذب ثابت شده و
با گذشت زمان تغییر محسوسي در آن ايجاد نشود را زمان تعادل
گويند .نتايج اين تحقیق نشان داد در ابتداي زمان تماس راندمان
نانوذرات خاکستر برگ درخت کنار براي جذب کروم بسیار باال
بوده است بهطوريکه در پنج دقیقه ابتدايي آزمايش حدود
61درصد يونهاي کروم بر روي سطح جاذب جذب شدند .با
گذشت زمان بهتدريج سرعت جذب کروم کاهش يافته و در نهايت
بعد از  102دقیقه فرايند جذب به تعادل رسید .نتايج تأثیر زمان
تماس بر جذب کروم توسط جاذبهاي خاکاره درخت افرا (يو و

همکاران ،)0223 ،1کربن فعال(يانگ و همکاران )0211 ،نیز نشان
داد که در ابتداي زمان تماس جاذب و محلول به دلیل بیشتر بودن
تعداد فضاهاي خالي سطح جاذب ،جذب کروم بسیار سريع ميباشد
(محمدي و نهارينگو )0212 ،0بهتدريج که فضاهاي خالي سطح
جاذب توسط يونهاي کروم اشغال ميگردد ،سرعت جذب ماليم
ميگردد و درنهايت پس از اشباع شدن سطح جاذب ،فرايند جذب
به تعادل خواهد رسید(يو و همکاران .)0223 ،قابلذکر است زمان
تعادل براي جاذبهاي مختلف يکسان نميباشد و به خصوصیات
جاذب بستگي دارد(دکیکي و همکاران.)0220 ،3

1- Yuet al.
2- Mahamadiet al.
3- Dakikyet al.
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جدول  -3پارامترهای مدلهای سینتیک جذب کروم توسط نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار
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شکل  -8برازش مدلهای سینتیک جذب کروم بر روی نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار
اثر مقدار جاذب بر راندمان جذب کروم توسط نانو
ذرات خاکستر برگ درخت کنار

شکل ( )0اثر مقدار جاذب ( 32 ،02 ،12 ،1 ،1 ،2/1و  12گرم در
لیتر) بر راندمان جذب يون کروم با غلظت اولیه  12میليگرم بر
لیتر توسط نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار را نشان ميدهد.
نتايج نشان داد که با افزايش مقدار جاذب از  2/1گرم بر لیتر به
پنج گرم بر لیتر راندمان جذب از  02/9درصد به  90/2درصد
افزايش مييابد و با افزايش مقدار نانو ذرات خاکستر برگ درخت
کنار به بیش از پنج گرم بر لیتر ،راندمان جذب کمي کاهش
ثابت
سپس
و
مييابد
ميگردد .بنابراين مقدار جاذب بهینه براي حذف يونهاي کروم با

غلظت اولیه  12میليگرم بر لیتر( ،پنج گرم بر لیتر) ميباشد .نتايج
تحقیق ساير محقیق نیز نشان داد که با افزايش مقدار جاذب در
محلول ،تعداد جايگاههاي جذب افزايش يافته و توانايي جاذب
براي جذب يونهاي کروم افزايش مييابد (متومبني و همکاران،1
 .)0211اما افزايش جاذب از مقدار بهینه آن باعث کلوخه شدن
ذرات جاذب ميگردد بهطوريکه سطح ويژه آنها کاهش خواهد
يافت و بنابراين راندمان جذب توسط آنها کاهش مييابد (پائول و
همکاران.)0212 ،0

1- Mthombeniet al.
2- Paulet al.
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شکل  -9برازش مدلهای ایزوترم جذب کروم بر روی نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار
سینتیکهای جذب

نتايج برازش مدلهاي سینتیک جذب کروم توسط نانو ذرات
خاکستر برگ درخت کنار در جدول ( )3و شکل ( )0نشان داده
شده است .مقايسه نتايج نشان داد که از بین مدلهاي سینتیکي
موردمطالعه ،مدل شبه درجه دوم (هو و همکاران) با ضريب
همبستگي باالتر ( )2/90و ريشه میانگین مربعات خطا پايینتر
( )0/69توصیف بهتري از دادههاي جذب دارد.
ضريب  K0در مدل هو و همکاران نشان ميدهد که سرعت جذب
کروم توسط جاذب نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار برابر
2/220گرم بر میليگرم در هر دقیقه ميباشد .ظرفیت جذب
پیشبینيشده توسط مدل شبه درجه دوم ( 21/12میليگرم بر
گرم) نسبت به مدل شبه درجه اول ( 23/11میليگرم بر گرم) به
مقدار آزمايشگاهي آن ( 20/12میليگرم بر گرم) نزديکتر است.
مدل انتشار درونذرهاي بیان ميکند که مکانیزم جذب از سه
مرحله انتشار غشايي ،انتشار در منافذ و انتشار درونذرهاي کنترل
ميشود و سرعت جذب به سرعت اين سه مرحله بستگي
دارد(ملکي و همکاران .)0211 ،1شکل (0الف) نشان ميدهد که
برازش مدل انتشار درونذرهاي از مبدأ مختصات عبور نميکند و
اين بیانکننده اين است که مرحله سوم نقش مهمي در کنترل
فرايند جذب کروم بر روي نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار
ندارد(آتیا و همکاران .)0212 ،0بررسي نتايج ساير مطالعات نشان
دارد که فرايند سینتیک جذب کروم توسط جاذبهاي ديگري از
1-Maleki et al.
2- Attiaet al.

قبیل کربن فعال خاکاره(ايلیاس و همکاران ،)0212 ،خاکستر
استخوان(حیدر و همکاران )0212 ،3و نانو تیوپ کربن(قلي پور و
هاشميپور )0210 ،2نیز از مدل شبه درجه دوم پیروي کرده است.
همدماهای جذب

نتايج برازش مدلهاي همدماي جذب کروم توسط جاذب نانو
ذرات خاکستر برگ درخت کنار در جدول ( )2و شکل ( )9نشان
داده شده است .نتايج اين برازش نشان داد که مدل النگموير–
فروندلیچ نسبت به ساير مدلها با ضريب همبستگي باالتر ()2/99
و ريشه میانگین مربعات خطا پايینتر ( )2/11دادههاي همدماي
جذب کروم توسط نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار را بهتر
توصیف ميکند .از فرضیههاي مدل فروندلیچ ناهمگن بودن
مکانهاي جذب بر روي سطح جاذب است(کرانه و همکاران،1
 .)0211از طرفي مدل النگموير به همگن بودن مکانهاي جذب
بر روي سطح جاذب اشاره دارد(النگموير .)1916 ،6با توجه به
اينکه مدل سیپس ترکیب مدل النگموير و فروندلیچ است ،از
برتري مدل سیپس نسبت به ساير مدلها ميتوان اينطور استنباط
کرد که سطح خاکستر نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار ناهمگن
است و مکانهاي جذب بهطور غیر يکسان بر روي اين جاذب
توزيع شدند .حداکثرظرفیت جذب جاذب موردمطالعه براي جذب
کروم توسط مدل النگموير  211/0میليگرم بر گرم تخمین
زدهشده است.
3- Hyderet al.
4- Gholipour and Hashemipour
5- Keränenet al.
6- Langmuir
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 مقایسهی حداکثرظرفیت جذب جاذبهای مختلف برای حذف کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی-5 جدول
جاذب

)ظرفیت جذب(میليگرم بر گرم

چیتوسان نانو سايز
)کربن فعال دانه لنگان(نوعي میوه
خاکاره
خاکستر استخوان
نانو تیوپ کربن
نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار

60/3
169/21
02/02
2/0
31/91
211/0

منبع
)0211 ،(لي و همکاران
)0211 ،(يانگ و همکاران
)0212 ،(ايلیاس و همکاران
)0212 ،(حیدر و همکاران
)0210 ،(قلي پور و هاشميپور
تحقیق حاضر

.) مقايسهاي بین حداکثر ظرفیت جذب توسط جاذبهاي مختلف ارائه شده است1( در جدول

102  زمان تعادل و راندمان حذف کروم به ترتیب،دراسیديته بهینه
2/1  با افزايش مقدار جاذب از. درصد به دست آمد92/62 دقیقه و
گرم بر لیتر به پنج گرم راندمان حذف افزايش و با افزايش بیشتر از
 آزمايشهاي سینتیک جذب نشان.اين مقدار راندمان کاهش يافت
.داد مدل شبه درجهدو دادههاي جذب را بهتر توصیف کردند
-آزمايشهاي همدماي جذب نشان داد که مدل النگموير
فروندلیچ دادههاي جذب را نسبت به ساير مدلها بهتر توصیف
.ميکند

نتیجهگیری

استفاده از جاذبهاي مختلف بهمنظور حذف انواع آاليندهها
خصوصاً فلزات سنگین از محیطهاي آبي نظیر فاضالبهاي
صنعتي در راستاي امکان استفاده مجدد از اين آبها در مصرف
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آزمايش جذب متیلن بلو نشان داد که سطح ويژه جاذب مورد
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