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چکيده:
سشذ سٍصافضٍى جوعيت ٍ فعاليتّاي صٌعتي دس چٌذدِّي اخيش ،باعث ٍسٍد هقاديش صيادي اص آاليٌذُّا بِ هٌابع آب شذُاست .اص جولِ آاليٌذُّا
هيتَاى بِ هَاد سًگضا کِ دس پساب صٌايع ًساجي فشاٍاى يافت هيشَد ،اشاسُ کشد .با تَجِ بِ سوي بَدى ايي آاليٌذُّا ،حزف آىّا اص هٌابع آب ضشٍسي
است .دس ايي تحقيق ،حزف سًگضاي پش هصشف سياکتيَ قشهض  74اص هحيطّاي آبي با استفادُ اص ًاًَرسات سٍياکسيذ بشسسي ٍ تاثيش عَاهل هختلف ًظيش
 pHهحلَل ،صهاى تواس جارب با هحلَل سًگضا ٍ جشم جارب بش ساًذهاى جزب بْيٌِ شذّ .وچٌيي هذل سيٌتيکي ٍ ايضٍتشمّاي فشايٌذ جزب هَسد
هطالعِ قشاس گشفتً .تايج بذست آهذُ ًشاى هيدّذ کِ سيٌتيک ٍاکٌش جزب اص هذل شبِ هشتبِي دٍم تبعيت هي کٌذ ٍ فشايٌذ جزب تطابق خَبي با
ايضٍتشم الًگوَيش داسد.
واضگان کليدي :حزف ،سًگضاً ،اًَجارب ،سٍياکسيذ ،سياکتيَ قشهض 74

 -1مقدمه:
اگشچِ سًگّب صًذگي هب سا صيجب هيػبصًذ ،اهب آلَدگي سا ًيض ثِ ّوشاُ داسًذ .ػبلْبػت وِ آلَدگي ًبؿي اص تخليِي
هَاد سًگضاي كٌبيغ ًؼبخي ثِ يه هـىل صيؼت هحيغي خذي تجذيل ؿذُ اػت .سًگ يىي اص ؿبخقّبي اسصيبثي آلَدگي آة
اػت .حضَس هَاد سًگضا دس پؼبة ّب ٍ دس ًْبيت ٍسٍد آى ثِ هحيظّبي آثي ػجت تغييش سًگ آة ٍ آلَدگي آى هيؿَد .هَاد
سًگضاي هَخَد دس آة ٍ پؼبةّب تحت تبثيش تغييشات ؿيويبيي ٍ ثيَلَطيىي ،اوؼيظى هحلَل دسآة سا هلشف وشدُ ٍ ثبػث
تخشيت ٍ هؼوَهيت هحيظ صًذگي آثضيبى هي ؿًَذ].[1
ّوبًغَسوِ اص ًبم سًگضاّبي سياوتيَ هـخق اػت ،آىّب لبدس ثِ تـىيل پيًَذ ؿيويبيي ثب پبسچِ ّؼتٌذ ٍ وبسايي ٍ
ويفيت خَة آىّب ثِ دليل تـىيل پيًَذ وَاالًؼي ثيي سًگضا ٍ پبسچِ (ػلَلَصي ،پـنً ،بيلَى ٍاثشيـن) اػت وِ ثبػث ثجبت
ؿؼتـَيي ثبالي پبسچِّبي سًگ ؿذُ هيؿَد] .[2-3سًگضاّبي سياوتيَ داساي گشٍُ يب گشٍُّبي ػبهلي لبثل حل دس آة،
گشٍُّبي سًگػبص ٍ اتلبلدٌّذُ (وِ گشٍُّبي ٍاوٌؾ پزيش سا ثِ گشٍُّبي سًگ ػبص هتلل هيوٌذ)ّؼتٌذ]ّ .[4-5ش وذام اص
ايي گشٍُّب ثش سٍي خلَكيبت سًگشصي ٍ ثجبت ؿؼتـَيي سًگضاي سياوتيَ اثش هيگزاسًذ] .[6-7سٍؽّبي هتٌَػي هبًٌذ
سٍؽّبي ثيَلَطيىي ٍ ؿيويبيي ثشاي ثشعشف وشدى هَاد آلي اص پؼبة كٌبيغ ثِ وبس هيسًٍذ .اهب دس غلظتّبي ثبالي سًگضا ،ايي
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سٍؽّب لبدس ثِ حزف وبهل سًگضا اص پؼبة ًيؼتٌذ] .[8يىي اص سٍؽّبي هشػَم ثشاي حزف هَاد سًگضا اص پؼبة ،اػتفبدُ تَام اص
ػوليبت ثيَلَطيىي ٍ خزة سٍي وشثي فؼبل اػت .اگشچِ وشثي فؼبل تدبسي ثشاي سًگضدايي اص پؼبةّب ثبصدُ ثؼيبس خَثي داسد،
اهب اػتفبدُ اص آى ثِ دليل ليوت ثبال ،هحذٍديت داسد .اص اييسٍ هحممبى ّوَاسُ ثِ دًجبل يبفتي هَاد خبرة اسصاىتش ثشاي
خبيگضيٌي ثب وشثي فؼبل ّؼتٌذ .ثؼيبسي اص هَاد عجيؼي (هؼذًي ٍ آلي) ،پؼوبًذّبي كٌؼتي وبسخبًدبت ،ضبيؼبت وـبٍسصي ٍ
خبرةّبي صيؼتي ثشاي ايي هٌظَس هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتِاًذ] .[9-10تيتبًين دياوؼيذ يىي اص سايحتشيي فتَوبتبليضٍسّبي ثِ
وبس سفتِ ثشاي حزف هَاد آلي اػت .سٍياوؼيذ ًيوِ ّبدي ديگشي اػت وِ دس ػبلّبي اخيش ثِػٌَاى فتَوبتبليضٍس هَسد
اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػتّ .وچٌيي هلشف خبرةّبي تشويجي ثشاي حزف سًگيٌِّب اص آة ًيض گضاسؽ ؿذُ اػت ].[11 -15
ثشسػي ّب ًـبى هيدّذ وِ ثشاي حزف سًگيٌِّبي سياوتيَ داساي گشٍُ آصٍي هَسد اػتفبدُ ثشاي سًگآهيضي ػلَلض ،سٍياوؼيذ
ًؼجت ثِ تيتبًين دياوؼيذ وبسايي ثيؾتشي داسد] .[16-19اػتفبدُ اص فتَوبتبليضٍسّبي ًيوِّبدي فَق ،تب حذ صيبدي ثِ دليل
دػتشػي آػبى ،اسصاًي ،غيش ػوي ثَدى ٍ تدضيِي هَاد آلي خغشًبن ثِ هَاد هؼذًي هبًٌذ اػيذّبي هؼذًي ،وشثي دياوؼيذ ٍ
آة اػت ].[20-21
دس ايي تحميك حزف سًگضاي سياوتيَ لشهض  74اص هحلَلّبي آثي ثب اػتفبدُ اص ًبًَ رسات سٍي اوؼيذ هَسد ثشسػي
لشاس گشفت .ايي سًگضا اسغَاًي سٍؿي ٍ اص دػتِي آصٍ ثب يه گشٍُ  N=Nاػت وِ دس آة حل هيؿَد ٍ دس كٌبيغ ًؼبخي ثِ
هٌظَس چبح ثش سٍي پبسچِّبي ػلَلَصي ثِ وبس هيسٍدّ .ذف اكلي ايي هغبلؼِ ثشسػي اهىبى حزف آاليٌذُّبي سًگصا اص
پؼبةّبي كٌؼتي ٍ ثِ ٍيظُ پؼبة كٌبيغ ًؼبخي ثب اػتفبدُ اص ًبًَ رسات سٍي اوؼيذ اػت .ثذيي هٌظَس تبثيش ػَاهل هختلف
هبًٌذ  pHهحلَل ،صهبى توبع خبرة ثب هحلَل حبٍي سًگضا ٍ همذاس خبرة ثش ساًذهبى خزة سًگضاي سياوتيَ لشهض  74ثشسػي ٍ
ؿشايظ ثْيٌِي حزف سًگضا ثِ ٍػيلِ ًبًَ رسات سٍياوؼيذ تؼييي ؿذّ .نچٌيي ،ػيٌتيه ٍاوٌؾ ٍ ايضٍتشمّبي خزة هَسد
هغبلؼِ لشاس گشفت.

 -2بخش تجربي:
 -3-2مواد شيميايي:
سًگضاي سياوتيَ لشهض  74ثب ًبم تدبسي آهشيل ثشيليٌت كَستي ة 1اص ؿشوت ٌّذي وبػوَتيه وويوبلض 2تْيِ ؿذً .بًَ-
رسات سٍياوؼيذ ثب هتَػظ اًذاصُ رسات ً 10بًَهتش ٍ هَسفَلَطي گليؿىل ثِسٍؽ سػَةگيشي ؿيويبيي ػٌتض ٍ ثِػٌَاى
خبرة هلشف ؿذ ] .[22ػذين ّيذسٍوؼيذ ٍ ًيتشيه اػيذ ثب خلَف تدضيِاي ثبال اص ؿشوت هشن خشيذاسي ؿذًذpH .

هحلَلّب ثب اػتفبدُ اص هحلَل ػذين ّيذسٍوؼيذ  0/1هَالس ٍ ًيتشيه اػيذ  0/1هَالس تٌظين ؿذ.
1
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2
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 -2-2دستگاهها و وسايل موزد استفاده:

ػبختبس ٍ هَسفَلَطي ًبًَ رسات سٍياوؼيذ ثِ ٍػيلِ دػتگبُ پشاؽ اؿؼِ( X-فيليپغ ،هذل  ٍ )XLS30هيىشٍػىَح
الىتشًٍي پَيـي (فيليپغ هذل  )PW1800هَسد ثشسػي لشاس گشفتٌذ .اًذاصُگيشي غلظت سًگ ثب اػتفبدُ اص اػپىتشٍفتَهتش دٍ
پشتَي ؿيوبدصٍ( 3هذل )ML1600ػبخت وـَس طاپي اًدبم ؿذ pH .هحلَلّب ثِ ووه  pHهتش (هتشٍم ،هذل  )827اًذاصُ-
گيشيـذ .ثشاي ّنصدى هحلَلّب اص ّوضى هغٌبعيؼي وبسآصهب ثب ػشػت  150دٍس دس دليمِ ٍ ثشاي تَصيي ًوًَِّب اص تشاصٍي
ػبستشيَع 2ثب دلت ± 0/0001اػتفبدُ ؿذ.
 -0-2تهيهي نانو جاذب زوياکسيد:
ًبًَرسات سٍياوؼيذ اص سٍياوؼيذ هؼوَلي ثِ سٍؽ سػَةگيشي تْيِ ؿذًذ] .[22اثتذا  48گشم آهًَين ثيىشثٌبت دس 60
هيلي ليتش آة همغش حل ٍ ػپغ  24گشم سٍي اوؼيذ هؼوَلي عي دٍ هشحلِ ثِ هحلَل فَق اضبفِ ؿذ .ثذيي هٌظَس اثتذا 8
گشم سٍياوؼيذ ثِ هحلَل آهًَين ثيىشثٌبت ،ضوي ّنصدى دسحوبم آة ثب دهبي  60دسخِ ػبًتيگشاد ،افضٍدُ ؿذ .پغ اص گزؿت
ًين ػبػت ،ثميِ سٍي اوؼيذ ( 16گشم) ثِ ػَػپبًؼَى اضبفِ ٍ ثِهذت  1/5ػبػت ديگش دس ّوبى دهب ّن صدُ ؿذ .دس پبيبى
دٍغبة ثذػت آهذُ دس دهبي  70دسخِ ػبًتيگشاد خـه ٍ ػپغ ثِ هذت  2ػبػت دس دهبي  400دسخِ ػبًتيگشاد دس وَسُ
ولؼيٌِ ؿذ .ثب تَخِ ثِ عيف  ( XRDؿىل  ٍ )1ثش اػبع هؼبدلِ ؿشس ،3هتَػظ اًذاصُ رسات ً 10بًَهتش ثذػت آهذّ .نچٌيي
تلَيش ً SEMوًَِ تْيِ ؿذُ (ؿىل  ،)2ػبختبس گلي ؿىل ًبًَرسات سا ًـبى هيدّذ.
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شکل  .2تصَيش ً SEMاًَرسات سٍياکسيذ

شکل  .1طيف ً XRDاًَرسات سٍياکسيذ
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 -2-4حرف زنگصاي زياکتيوقسمص :47

ثِ هٌظَس ثشسػي لبثليت ًبًَرسات سٍياوؼيذ ثشاي حزف سًگضاي سياوتيَ لشهض  ،74خشم هؼيٌي اص خبرة سا ثِ 50
هيليليتش هحلَل حبٍي سًگضا ثب غلظت هـخق افضٍدُ ٍ ػَػپبًؼيَى حبكل دس دهبي ثبثت  25دسخِ ػبًتيگشاد ثِ ٍػيلِ ّن
صى هغٌبعيؼي ( 150دٍس ثش دلي مِ) ّن صدُ ؿذ ،پغ اص گزؿت صهبى هٌبػت ،هخلَط اص وبغز كبفي ػجَس ٍ ثب اًذاصُ گيشي
خزة هحلَل دس عَل هَج ً 547بًَهتش ،غلظت ثبليوبًذُ سًگ دس هحلَل تؼييي ؿذ .ثِ هٌظَس تؼييي ؿشايظ ثْيٌِ ٍ دػتيبثي
ثِ ثيؾتشيي همذاس ظشفيت خزة ،تبثيش ػَاهل هختلف ثش ساًذهبى حزف سًگضا ثٍِػيلِ خبرة ثشسػي ؿذ .ؿشايظ ثْيٌِ ثب تغييش
يه ػبهل ٍ ثبثت ًگِ داؿتي ػبيش ؿشايظ تؼييي ؿذ .ثذيي هٌظَس تبثيش تغييش  pHهحلَل دس هحذٍدُ  ،10-3خشم خبرة
( 0/01-0/3گشم) ،غلظت اٍليِ سًگضا (100-5هيليگشم ثشليتش) ٍ صهبى ّنصدى ( 180-30دليمِ) هغبلؼِ ؿذ .دس ّوِ آصهبيؾ-
ّب ،غلظت سًگضا لجل ٍ پغ اص هدبٍست ثب خبرة ثب اػتفبدُ اص ًوَداس وبليجشاػيَى هحبػجِ ؿذّ .نچٌيي ساًذهبى حزف ٍ
ظشفيت خزة ثِ تشتيت ثب اػتفبدُ اص سٍاثظ ( )2( ٍ )1هحبػجِ ؿذًذ:
) 100(C0  Ce
C0

()1

R

(C0  Ce )V
m

() 2

qe 

وِ دس آى  ،Rدسكذ حزف سًگ qe ،همذاس سًگضاي خزة ؿذُ دس حبلت تؼبدل ثِ اصاي ٍاحذ خشم خبرة (C0 ،)mg g-1

غلظت اٍليِ سًگضا ( Ce ،)mg L-1غلظت سًگضاي ثبليوبًذُ دس هحلَل ( V ،)mg L-1حدن هحلَل ( m ،)Lخشم خبرة ( )gاػت.
ًوًَِاي اص عيف هبٍساء ثٌفؾ -هشئي هحلَل حبٍي سًگضا ،لجل ٍ پغ اص هدبٍست ثب خبرة دس ؿىل(ً )3ـبى دادُ
ؿذُ اػت .وبّؾ هي ضاى خزة پغ اص هدبٍست هحلَل سًگضا ثب خبرةً ،ـبًذٌّذُ خزة سًگضا ثٍِػيلِ خبرة ٍ ثٌبثشايي حبوي
اص تَاًبيي ًبًَ خبرة سٍياوؼيذ ثشاي حزف سًگضاي سياوتيَ لشهض  74اػت.
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شکل  .3طيف جزبي سًگضاي سياکتيَ قشهض  75(74هيليگشم بش ليتش)
قبل (الف) ٍ بعذ اص تواس با جارب (ب)

 -3نتايج و بحث:
 -3-0تاثيس  pHمحلول بس حرف زنگصا:
 pHهحلَل آثي ،يه ػبهل ثؼيبس هْن دس فشايٌذ خزة اػت .اتلبل سًگضا ثِ خبرة اص عشيك گشٍُّبي ػغحي اًدبم هي-
ؿَد وِ ثِ ؿذت ٍاثؼتِ ثِ  pHاػت .تبثيش  pHثش خزة سًگضا ثٍِػيلِ ًبًَ رسات سٍياوؼيذ ثب سػن تغييشات  qeثش حؼت pH

دس ؿىل (ً )4وبيؾ دادُ ؿذُ اػتّ .وبًگًَِ وِ اص ؿىل هـخق اػت ،ظشفيت خزة ثب وبّؾ  pHثِتذسيح وبّؾ هييبثذ
ٍ ثيؾتشيي همذاسحزف سًگضا دس pH= 3سخ هيدّذ ٍ ثٌبثشايي  pH= 3ثِػٌَاى  pHثْيٌِ ثشاي آصهبيؾّبي ثؼذي اًتخبة ؿذ.
ايي سفتبس سا هيتَاى ثب تَخِ ثِ  pHثبس ًمغِ كفش سٍياوؼيذ ( ٍ )pH ~ 8ثشّوىٌؾ ّبي الىتشٍاػتبتيىي ثيي رسات ثبسداس
ػغح ًبًَرسات سٍياوؼيذ ٍ هَلىَل ّبي سًگ تَضييح داد] .[23ثب تَخِ ثِ ايي وِ ػغح رسات سٍياوؼيذ دس ّpHبي ووتش اص
 8داساي ثبس هثجت ٍ دس ّpHبي ثضسگتش اص  8داساي ثبس هٌفي ّؼتٌذ. ،ثٌبثش ايي افت ؿذيذ ظشفيت خزة دس ّ pHبي ثضسگتش اص
 8سا هي تَاى ًبؿي اص دافؼِ ّبي الىتشٍاػتبتيىي ثيي هَلىَلّبي سًگ ٍ ػغح ثبسداس هٌفي خبرة داًؼت .ثِ عشيمي هـبثِ
ٍلَع ثيـتشيي ظشفيت خزة دس ؿشايظ اػيذيتش سا هيتَاى ثِ خبرثِّبي الىتشٍاػتبتيىي ًبؿي اص ػغح ثبس داس هثجت ًبًَرسات
سٍياوؼيذ ٍ هَلىَلْبي سًگ داًؼت .ثبس هثجت ًبًَرسات سٍي اوؼيذ دس ؿشايظ اػيذي ثِ حضَس گشٍُ ّبي ّيذسٍوؼيل دس
ػغح رسات ًؼجت دادُ هيؿَد وِ دس حضَس پشٍتَىّبي اػيذي پشٍتًَِ هيـًَذ]  .[24ثش ّويي اػبع ،وبّؾ ظشفيت خزة
ثب افضايؾ  pHتب لجل اص ًمغِ ثبس كفش سٍياوؼيذ ( )pH ~8سا هيتَاى ًبؿي اص افضايؾ غلظت  ٍ OH-دس ًتيدِ افضايؾ سلبثت
يَىّبي  OH-ثب هَلىَل ّبي سًگ ثشاي خزة ؿذى ثش ػغح خبرة پشٍتًَِ ؿذُ (داساي ثبسهثجت) داًؼت.
 -2-0تاثيس شمان تماس محلول با جاذب بس حرف زنگصا:
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ثِ هٌظَس ثشسػي تبثيش صهبى توبع سًگضا ثب خبرة ثش هيضاى حزف ،خزة سًگضا ثِ ٍػيلِ ًبًَرسات سٍياوؼيذ دس ؿشايظ
ثْيٌِ ثشسػي ٍ ًتبيح دس ؿىل  5اسائِ ؿذُ اػتّ .وبًگًَِ وِ اص ؿىل هـخق اػت ،ػشػت خزة دس اثتذا صيبد ٍ ثِتذسيح
وبّؾ هي يبثذ ٍ ،پغ اص 60دليمِ تغييش هحؼَػي دس ساًذهبى حزف هـبّذُ ًويؿَد .ايي سفتبس ًـبى هيدّذ وِ ػيٌيتيه
خزة سًگضا ثش سٍي خبرة ًؼجتب ػشيغ اػت ثِعَسيوِ ثيؾ اص  %60خزة دس ّوبى  5دليمِ اٍل سخ هيدّذ .ػشػت ثبالي
خزة سًگضا دس صهبىّبي اٍليِ ٍ وبّؾ تذسيدي ػشػت خزة سا هيتَاى ايي گًَِ تَضييح داد وِ چَى تؼذاد هؼيٌي هحلّبي
خزثي ثش ػغح خبرة ٍخَد داسد ،ثب خزة تذسيدي هَلىَلّبي سًگ ثش سٍي خبرة ،تؼذاد هحلّبي خزثي آصاد ثش ػغح خبرة
وبّؾ يبفتِ ،دس ًتيدِ گًَِّبي ثبليوبًذُ دس هحلَل ثشاي خزة ثش سٍي ايي هحلّب سلبثت هيوٌٌذ .ثش اػبع ًتبيح حبكل اص
ايي ثشسػي ،خزة سًگضا دس صهبى  60دليمِ ثِ تؼبدل هيسػذ ٍ ثٌبثش ايي صهبى  60دليمِ ثِػٌَاى صهبى ثْيٌِ اًتخبة ؿذ.
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شکل  .4تاثيش  pHبش هيضاى جزب سًگضا بِ ٍسيلِ ًاًَرسات سٍياکسيذ
(غلظت اٍليِ سًگضا 75 :هيليگشم بش ليتش ،حجن هحلَل 50 :هيليليتش ،هقذاس جارب 0/05 :گشم ،صهاى تواس60 :دقيقِ)
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شکل  .5تاثيش صهاى تواس بش هيضاى جزب سًگضا بِ ٍسيلِ ًاًَرسات سٍياکسيذ
(غلظت اٍليِ سًگضا 75 :هيليگشم بش ليتش ،حجن هحلَل 25 :هيليليتش ،هقذاس جارب0/05 :گشم)pH=3 ،

 -0-0اثس مقداز جاذب بس حرف زنگصا :
اثش همذاس خبرة ثش هيضاى حزف سًگضا ثِ ٍػيلِ ًبًَ رسات سٍياوؼيذ دس  ٍ pHصهبى ثْيٌِ ثشسػي ٍ ًتبيح ثذػت آهذُ دس
ؿىل( )6اسائِ ؿذّ .وبًگًَِ وِ اص ايي ؿىل هـخق اػت ،ثب همذاس  0/2گشم خبرة همذاس  qثبثت ؿذُ ٍ هلشف ثيؾتش خبرة
تبثيشي ثش هيضاى خزة ًذاسد .ثٌبثش ايي  0/2گشم خبرة ثِػٌَاى همذاس ثْيٌِ اًتخبة ٍ دس آصهبيؾّبي ثؼذي هَسد اػتفبدُ لشاس
گشفت.
50

30
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)برگرمگرم میل
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جاذبجرم(گرم)
شکل ً .6وَداساثش هقذاس جارب بش ساًذهاى حزف سًگضا
(غلظت اٍليِ سًگضا 75 :هيليگشم بش ليتش ،حجن هحلَل 25 :هيليليتش ،صهاى تواس 60 :دقيقِ)pH=3 ،
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 -7-0حرف زنگصا اش پساب نساجي:

پغ اص تؼييي ؿشايظ ثْيٌِ ثشاي خزة سًگضا اص هحيظّبي آثي ،لبثليت ًبًَرسات سٍياوؼيذ ثشاي حزف سًگضاي سي-
اوتيَ لشهض  74اص پؼبة حبكل اص يه وبسخبًِ ًؼبخي هَسد آصهبيؾ لشاس گشفت .ثذيي هٌظَس ،دٍ ًوًَِ ( 50هيلي ليتشي) اص
پؼبة ثب  0/2گشم خبرة دس ؿشايظ ثْيٌِ توبع دادُ ؿذًذ .ثشاي آهبدُ ػبصي ًوًَِّب ،ثِ يه ًوًَِ  100هيلي گشم ثش ليتش اص
سًگضاي هَسد ًظش ثِ عَس دػتي اضبفِ ؿذ ٍ ًوًَِ ديگش ثذٍى افضايؾ سًگ صا هَسد ثشسػي لشاس گشفتً .تبيح ثذػت آهذُ حزف
ثيؾ اص  %90سًگضا سا ثخَثي تبييذ وشد .ثب تَخِ ثِ ايي وِ ًوًَِ حميمي ػالٍُ ثش سًگ صاي هَسد ًظش حبٍي همبديش صيبدي اص
ػبيش سًگضاّبي هتذاٍل هَسد اػتفبدُ دس ًؼبخي اػت ،ثٌبثش اييً ،تبيح حبكل اص ايي ثشسػي ،وبسايي ثبالي ًبًَ رسات سٍياوؼيذ
سا ثشاي حزف سًگيٌِ سياوتيَ لشهض  74اص پؼبة ًؼبخي ثِ خَثي ًـبى هيدّذ.
 -5-0مطالعهي سينتيک فسايند جرب:
هغبلؼبت ػيٌتيىي اعالػبت هَسد ًيبص سا دسثبسُي هىبًيضم خزة فشاّن هي وٌٌذّ .وچٌيي ػشػت خزة حل ؿًَذُ،
تَػظ خبرة دس ػغح هـتشن خبهذ-هبيغ ثِووه ايي هغبلؼبت تَكيف هي ؿَد .هذلّبي ػيٌيتيىي ؿجِ هشتجِ اٍل ٍ ؿجِ
هشتجِ دٍم ثِتشتيت ثب هؼبدلِّبي ( )4( ٍ )3ثيبى هيؿًَذ:

k1
t
2.303

() 3

log( qe1  qt )  log qe1 

t
1
1


t
2
qt k 2 q e 2
qe 2

()4
-1

-1

-1

دس ساثغِّبي ( )g mg min ( K2 ٍ )min ( K1 )4( ٍ )3ثِ تشتيت ثبثتّبي ػشػت ؿجِ هشتجِ اٍل ٍ ؿجِ هشتجِ دٍمqt ،

ٍ  qeثِتشتيت هيضاى سًگيٌِ خزة ؿذُ ( )mg g-1دس صهبى ( ٍ )tدس صهبى تؼبدل اػت .ثِهٌظَس ثشسػي ػيٌتيه فشايٌذ خزة
سًگضا ثش خبرةً ،وَداسّبي) ً log(qe - qtؼجت ثِ صهبى ٍ هٌحٌي ً t/qtؼجت ثِ صهبى سػن ؿذًذ (ًوَداسّبي(الف) ٍ (ة)
ؿىل ّ .)7وچٌيي ًتبيح حبكل اص ثشسػي اًغجبق دادُّبي تدشثي ثب همبديش تئَسي ثشاػبع هؼبدلِّبي فَق ،دس خذٍل ( )1دسج
ؿذُاًذ.
اًغجبق ًتبيح تدشثي ثب ساثغِي( )4وِ ثِ كَست ًوَداس خغي  t/qtدس همبثل صهبى دس ؿىل( 7ة) ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػت،
ثيبًگش ايي اػت وِ ،ػيٌيتيه خزة سًگضاي سياوتيَ لشهض  74ثش سٍي ػغح ًبًَرسات سٍي اوؼيذ ثب هذل ؿجِ هشتجِ دٍم
هغبثمت داسدً .تبيح هٌذسج دس خذٍل ( ٍ )1ضشيت ّوجؼتگي ثبالي ( )R2 = 0/9991ثذػت آهذًُ ٍ ،ضديه ثَدى همبديش qe2
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حبكل اص ايي هذل ( ساثغِ ي  )4ثب همبديش تدشثي آى () ،)qe (expايي ًتيدِگيشي سا ثِخَثي تبييذ هيوٌذ .ثٌبثشايي ،خزة
سًگضاي سياوتيَ لشهض  74ثش ًبًَ خبرة سٍياوؼيذ ،ثِعشيك ؿيويبيي اًدبم هيؿَد.
2.50

y = -0.042x + 1.0961

y = 0.0309x + 0.0719

R2 = 0.8874

1.5

2

R = 0.9991

1.50

0.5

t/q

)log(qe -qt

1
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ان(دققه)
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شکل ً .7وَداس سيٌتيکي هذل شبِ هشتبِ اٍل(الف)ٍ شبِ هشتبِ دٍم(ب)
جذٍل  .1هقاديش هشبَط بِ بشسسي سيٌتيک
هذل ؿجِ هشتجِ اٍل

هذل ؿجِ هشتجِ دٍم
R2

)qe (exp
)(mg g-1

k2
) (g mg min

qe2
)(mg g-1

0/9991

30/77

0/0133

32/36

-1

-1

R2

k1
) (min

qe1
)(mg g-1

0/8874

0/0967

12/47

-1

 -5-0مطالعه همدماي جرب سطحي:
ّوذهبّبي خزة هؼبدلِّبيي ثشاي تَكيف تؼبدل ثيي خزة ؿًَذُ ٍ خبرة ّؼتٌذ .هْنتشيي هذلّبي تَكيف وٌٌذُ
خزة ػغحي هذلّبي الًگهيش ٍ فشًٍذليچ ّؼتٌذ .ؿىل خغي هذلّبي ّوذهبي فشًٍذليچ ٍ 1الًگهيش 2ثِ تشتيت ثب
هؼبدلِّبي ( )6( ٍ )5ثيبى هيؿًَذ ]:[25-26
()5

1
log Ce  log K f
n

log qe 
Langmuir
Freunlich
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Ce
1
C

 e
qe bqm qm

()6

-1

-1

 qeهمذاس سًگضاي خزة ؿذُ ثِ اصاي ٍاحذ خشم خبرة دس صهبى تؼبدل (  Ce ،)mg gغلظت تؼبدلي (  )mg Lسًگضاn ٍ Kf ،

ثِ تشتيت ًـبًذٌّذُ ؿذت ٍ ظشفيت خزة ّؼتٌذّ .وچٌيي دس هؼبدلِ الًگهيش qm ،ظشفيت خزة ( b ٍ )mg g-1ثبثت
الًگهيش ثيبًگش اًشطي خزة اػت .ثِ هٌظَس ثشسػي ّوذهبي خزة 0/2 ،گشم ًبًَ رسات سٍياوؼيذ ثِ  50هيليليتش اص هحلَل-
ّبي سًگضا ثب غلظت  5-200هيليگشم ثش ليتش دس  pH;3اضبفِ ٍ پغ اص  60دليمِ ّن صدى ،غلظت سًگضا دس هحلَل تؼييي ؿذ.
ػپغ دادُّبي ثذػت آهذُ دس ؿشايظ تؼبدلي ثب اػتفبدُ اص هذلّبي خزثي الًگهيش ٍ فشًٍذليچ ثشسػي ؿذًذً .تبيح حبكل دس
ؿىل ( )8اسائِ ؿذُ اػت.

y = 0.0347x + 0.1257
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شکل ً .8وَداسّاي ّوذهاي الًگهيش(الف) ٍ فشًٍذليچ(ب)

ثشسػي ًوَداسّبي الًگهيش ٍ فشًٍذليچ ٍ همبيؼِ ضشيت ّوجؼتگي ثذػتآهذُ اص دٍ هذل ًـبى هيدّذ وِ خزة سًگضا ثش
سٍي خبرة اص هذل الًگ هيش ( )R2 = 0/997ثْتش پيشٍي هيوٌذ .ثٌبثشايي هيتَاى گفت وِ خزة سًگضاي سياوتيَ لشهض  74ثِ
ٍػيلِ ًبًَرسات سٍياوؼيذ ثِ عشيك ؿيويبيي ٍ ثِ كَست ته اليِ اًدبم هيؿَدّ .وچٌيي ،ثشسػي تغييشات وؼش سًگ خزة
qe
ؿذُ (
qm

 )  ثش سٍي ًبًَ رسات اوؼيذ سٍي دس همبثل غلظت تؼبدلي سًگ (ؿىل  ،)9ثيبًگش ايي ٍالؼيت اػت وِ لجل اص

اؿجبع ؿذى ته اليِ ثش سٍي خبرة  ،ثلَست خغي ٍ دس ًضديىي حبلت اؿجبع ؿذى ته اليِ  ،ثِ ػَي يه همذاس ثبثت
هيل هي وٌذ ثِ ايي هؼٌي وِ خزة تمشيجب هتَلف هيؿَد ،وِ تبييذ ديگشي ثش خزة ته اليِ اي اػتّ .وچٌيي ،ثش اػبع
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ًوَداس الًگهيش ،ثيـتشيي ظشفيت خزة  28/8هيليگشم ثشگشم ثذػت آهذ وِ تَاًبيي خَة خبرة سا ثشاي حزف ايي سًگضا اص
هحيظّبي آثي ًـبى هيدّذ.
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) Ce (mg g-1
شکل ً .9وَداس ّوذهاي جزب سياکتيَ قشهض  74بش ًاًَرسات . ZnO

 -4نتيجهگيري:
دس ايي پظٍّؾ وبسايي خزة ًبًَ رسات سٍياوؼيذ ،ثشاي حزف سًگضاي سياوتيَ لشهض  74اص هحلَلّبي آثي ثشسػي ؿذ.
ًتبيح ثذػت آهذُ ًـبى داد وِ ساًذهبى حزف سًگضا ثغَس هؼٌي داسي ٍاثؼتِ ثِ  pHاػت ٍ ثيـتشيي دسكذ حزف سًگضا دس 3
=  ٍ pHصهبى  60دليمِ اًدبم هيؿَدّ .وچٌيي همذاس ثْيٌِي خبرة هَسد ًيبص خْت حزف سًگضا  0/2گشم اػت .خزة ايي
آاليٌذُ اص ايضٍتشم الًگهيش ثِخَثي پيشٍي هيوٌذ ٍ ثيـتشيي ظشفيت خزة  28/8هيليگشم ثشگشم ثذػت آهذ .اص هغبلؼبت
ػيٌتيىي هـخق ؿذ وِ ػيٌتيه خزة سًگضاي هَسد ًظش ،اص هذل ؿجِ هشتجِي دٍ تجؼيت هيوٌذً .تبيح ايي پظٍّؾ ًـبى
داد وِ ًبًَرسات سٍياوؼيذ ثِ ػٌَاى يه خبرة صيؼت ػبصگبس ،هيتَاًذ يه گضيٌِ هٌبػجي ثشاي حزف سًگضاي سياوتيَ لشهض
 74اص هحلَلّبي آثي ٍ ثِ خلَف پؼبة كٌبيغ ًؼبخي ثبؿذّ .وچٌيي اػتفبدُ اص ايي خبرة ثشاي حزف ػبيش سًگيٌِّب
(سيآوتيَ ،ديؼپشع ،خوشُاي ،دًذاًِاي ،گَگشدي ٍ غيشُ) ٍ آاليٌذُ ّبي آلي اص هٌبثغ آثي پيـٌْبد هي ؿَد.
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