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از آنجا که جذب سطحی یکی از موثرترین روشهای حذف فلزات سنگین از محیط است،
لذا این پژوهش با هدف بررسی کارایی جاذب نانو رس بنتونیت در حذف کروم و کبالت از
محلول آبی سنتتیک انجام یافت.
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مواد و روشها
همه مراحل آزمایش تحت شرایط بهینه انجام و به صورت ناپیوسته از جاذب نانو رس
بنتونیت استفاده شد .اثر متغیرهای  ،pHمقدار جاذب ،غلظت اولیه ماده جذب شونده و
زمان تماس بر کارایی حذف کروم و کبالت بررسی شد .همچنین به منظور تعیین ثابت
سرعت فرآیند جذب ،دادهها با دو مدل سینتیکی مرتبه اول و شبه مرتبه دوم مقایسه و با
ایزوترمهای النگمویر و فروندلیخ مطابقت داده شدند .پردازش آماری نتایج نیز توسط
نرمافزار آماری  SPSSانجام یافت.
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یافتهها
در مطالعه زمان تعادل ،پس از  30دقیقه کارایی جذب کروم و کبالت به ترتیب  98/2و
 98/9%حاصل شد .بیشینه جذب کروم و کبالت بهترتیب در  pHهای  3و  5پس از گذشت
 30دقیقه مشاهده شد .از طرفی بیشترین کارایی جذب کروم و کبالت بهترتیب در مقادیر
 0/5و  2 gاز جاذب مشاهده شد و با افزایش غلظت جاذب ،کارایی جذب روند صعودی قابل
مالحظه نداشت .مطالعات سینتیک جذب نشان داد که مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم
بهخوبی با دادهها همخوانی داشت .همچنین مدلهای ایزوترمهای فروندلیخ و النگمویر از
توانایی توصیف دادههای جذب برخوردار بودند (.)r2 < 0/9

نتیجهگیری
بر اساس نتایج حاصل جاذب نانو رس بنتونیت از توان حذف یونهای فلزات سنگین سمی
از نمونههای حقیقی برخوردار است.

کلیدواژهها
ایزوترم جذب ،محلول آبی ،نانو رس بنتونیت ،کروم ،کبالت

مقدمه

بومسازگانهای طبیعی و انسانساخت بطور جدی مورد

امروزه تخلیه فاضالب صنعتی حاوی انواع آالیندهها از

توجه است ( .)1فلزات سنگین در زمره مهمترین

جمله

فلزات

سنگین

سمی

از

لحاظ

سالمت

آالیندههای محیطزیستی بهشمار میآیند که در اثر
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ارزیابی کارایی جاذب نانو رس بنتونيت در حذف کروم و کبالت از محلولهاي

کارایی جاذب نانو رس بنتونیت در حذف کروم و

مریخ پور و همکاران

کبالت از محلولهاي آبی

آنها به محیط و بهویژه منابع آبی رو به افزایش است (.)2

قوی با فلزات سنگین مورد توجه قرار گرفتهاند .از جمله

فلزات سنگین با ایجاد سازوکارهای متعدد سبب بههم

این جاذبها ،میتوان به انواع رس با ویژگیهای منحصر

خوردن تعادل در موجودات زنده بهویژه انسان میشوند و

بفرد همچون قابلیت جذب باال ،بیخطر بودن یونهای

طیف گستردهای از عوارض و اختالالت از جمله

تبادلی آن برای محیطزیست ،توانایی نگهداری و جذب

سرطانزائی ،اثر بر سیستم اعصاب مرکزی و محیطی ،اثر

سطحی کاتیونها و آنیونها از طریق تبادل یون ،سطح

بر پوست ،اثر بر دستگاه گوارش ،اثر بر سیستم گردش

ویژه زیاد ،پایداری باالی فیزیکی و شیمیایی ،ساختمان

خون ،اختالل در عملکرد کلیهها ،کبد و طحال و غیره را

الیهای ،برخورداری از ظرفیت تبادل کاتیونی باال ،قیمت

بوجود میآورند (3و .)4کروم) (IIIو کبالت) (IIدر مقادیر

مناسب و در دسترس بودن اشاره کرد ( .)9-7بنتونیت

)(VI

نوعی رس از گروه اسمکتایت (مونت موریلونیت) است که

کم برای بدن ضروری هستند .در حالیکه کروم

بسیار خطرناک است و اثرات بسیار مخرب بر سالمتی

تمایل زیادی برای جذب آب در بین الیههای خود دارد و

انسان دارد که از جمله میتوان به ایجاد زخم معده ،آماس

بهدلیل برخورداری از ویژگیهایی همچون نرمبودن،

پوست ،حساسیتهای پوستی ،آثار مخرب بر سیستم

تورمپذیری ،کلوئیدی بودن و قابلیت مخلوطشدن با آب،

تنفسی ،نابودی تدریجی کلیهها ،کبد ،معده ،روده و

خمیری شدن و چسبندگی و چسبانندگی ،دارای مصارف

سرطانزایی اشاره کرد .ورود مقادیر بیش از حد نیاز

پرشماری است و بهویژه بهعنوان جاذب فلزات سنگین به

کبالت به بدن نیز باعث ایجاد بیماری آسم ،التهاب ریهها،

شکل وسیعی در دو دهه اخیر مورد استفاده قرار گرفته

ایجاد حالت تهوع و استفراغ و بروز مشکالت جدی در قلب،

است (10و.)11

کبد ،جنین و ایجاد سرطان میشود (.)5

تاکنون چند مطالعه در رابطه با حذف فلزات سنگین از

از اینرو ،کاربرد روشهای کاهش آالیندهها و بهویژه فلزات

انواع پساب و فاضالب توسط بنتونیت بهعنوان جاذب انجام

سنگین در محیط به سطوح غیر زیانآور و یا مخاطرهآمیز،

یافته است .در پژوهشی از بنتونیت بهعنوان جاذب برای

به یکی از دغدغههای انسان تبدیل شده است .در این

حذف فلزات سنگین از پساب دباغی استفاده شد ( .)12در

راستا ،روشهای مختلفی از جمله فرآیند جذب سطحی

پژوهشی از بنتونیت بهعنوان جاذب برای حذف فلزات

توسط جاذبهای طبیعی و سنتتیک برای کاهش و یا

سنگین از فاضالب صنعتی استفاده شد ( .)13در پژوهشی

حذف یونهای فلزی از محیط معرفی شده است که در

جذب کبالت از محلولهای آبی توسط بنتونیت طبیعی و

این بین تکنیکهای موثر ،مقرون بصرفه و دوستدار محیط

اصالحشده بررسی و مقایسه شد ( .)14در مطالعهای جذب

زیست بیشتر مد توجه بودهاست ( .)6امروزه انواع مختلفی

سرب از محلولهای آبی توسط بنتونیت بررسی شد (.)15

از جاذبهای مصنوعی یا مواد قابل تبادل در قالب

طی پژوهشی به بررسی اثر متقابل حضور کادمیوم و سرب

تولیدات تجاری ،در دسترس هستند .هر چند بهدلیل

بر روی جذب مس توسط بنتونیت پرداخته شد (.)16

هزینه باالی سنتز و مشخص نبودن پیامدهای ناشی از

پژوهشی دیگر با هدف مدلسازی جذب سطحی کادمیوم

باقیماندن آنها در محیط ،کاربردشان عمومیت الزم را

و روی توسط بنتونیت طبیعی انجام یافت (.)10

پیدا نکرده است .این در حالی است که ،جاذبهای طبیعی
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فعالیتهای کشاورزی ،صنعتی و توسعه شهری میزان ورود

بهدلیل هزینه کم ،در دسترس بودن و نیز میل ترکیبی

کارایی جاذب نانو رس بنتونیت در حذف کروم و

مریخ پور و همکاران

کبالت از محلولهاي آبی

با توجه به اهمیت کاربرد جاذبهای طبیعی و دوستدار
محیط در حذف آالیندهها ،این مطالعه با هدف مطالعه
بنتونیت از محلولهای آبی انجام یافت.

معادله 1

 100

Ci  Ce

R 

Ci

در معادله  Ci :1و  Ceبهترتیب بیانگر غلظتهای اولیه و

مواد و روشها

تعادلی یونهای فلزی در محلول هستند .ظرفیت جذب

مواد شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش از شرکت

سطحی جاذب نیز با استفاده از معادله  2محاسبه شد

مرک آلمان خریداری شدند .محلولهای با غلظت
مشخص از فلزات کروم و کبالت توسط مقادیر مشخصی از
 CoCl2.6H2Oو  K2Cr2O7در آب دوبار تقطیر تهیه شدند.
نانو

رس

بنتونیت

مورد

مطالعه

مولکولی  ،H2Al2O6Siاز شرکت

با

فرمول

Sigma-Aldrich

خریداری شد.
به منظور طراحی آزمایشهای حذف عناصر کروم و کبالت
در سیستم بسته ،پس از تهیه محلولهای حاوی عناصر با
غلظت ثابت ،فرآیند جذب در لولههای پلیاتیلنی 50
میلیلیتری ،حاوی  25 mlاز محلول فلز سنگین در غلظت
ثابت  ،100 mg/lدر دمای ثابت ( )25 ± 1 °Cو 8-2 pH
(با نسبت تعادلی مایع به جامد  )0/25:25با مقادیر -0/01
 5گرم از جاذب انجام شد .سپس لولهها در شیکر دوطرفه
با سرعت  150دور در دقیقه قرار داده شدند.
اثر زمان تماس بر فرآیند جذب در بازههای ،30 ،20 ،10
 120 ،90 ،60 ،40دقیقه 24 ،و  48ساعت با نسبت
تعادلی مایع به جامد  0/25 :25بررسی شد .از طرفی نمونه
های شاهد فاقد جاذب تحت شرایط مشابه دمایی مورد
مطالعه قرار گرفتند .غلظت عناصر کروم  6ظرفیتی و
کبالت  2ظرفیتی توسط دستگاه نشر اتمی  Varianمدل
 710-ESبهترتیب در طول موجهای  267/716و

nm

 228/615در  3تکرار خوانده شد ( .)17در نهایت درصد
حذف یونهای فلزی ( )R%توسط معادله  1محاسبه شد

(:)23
معادله 2

 C e V
M

C i

qe 

در معادله  qe :2بیانگر مقدار فلز جذب شده بر روی
جاذب در شرایط تعادلی بر حسب میلیگرم در گرم،

V

نشاندهنده حجم محلول بر حسب میلیلیتر و  Mنیز
بیانگر جرم جاذب بر حسب گرم است.
آزمایشهای مربوط به مطالعات تعادلی جذب عناصر
توسط جاذب نیز در سیستم بسته انجام شد .در طراحی
آزمایش ،محلولها حاوی غلظتهای  500-0میلیگرم در
لیتر کروم و کبالت بودند .دمای محلول ثابت و برابر با

°

C

 25در  pHبهینه در نظر گرفته شد .پس از  24ساعت،
 pHمحلول اندازهگیری و سپس نمونهها با سرعت 4000
دور در دقیقه سانتریوفوژ و غلظت تعادلی عناصر در
محلول صاف شده فوقانی خوانده شد .از طرفی ایزوترمهای
جذب فلزات بر روی جاذب بر اساس مدلهای فروندلیخ
(معادله  )3و النگمویر (معادله  )4بهصورت غیرخطی و
توسط نرمافزار  SigmaPlot v.13بررسی شدند .همچنین
برای تعیین ثابت سرعت فرآیند جذب و زمان الزم برای
رسیدن به تعادل ،دادهها با مدلهای سینتیکی مرتبه اول
و شبه مرتبه دوم مقایسه شدند (.)25-19
معادله 3

1
n

qe  K F C e

در معادله  qe :3نشاندهنده مقدار ماده جذب شونده در
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سینتیک و ایزوترم جذب کروم و کبالت توسط نانو رس

(:)18

کارایی جاذب نانو رس بنتونیت در حذف کروم و

مریخ پور و همکاران

کبالت از محلولهاي آبی

واحد جرم جاذب KF ،بیانگر ثابت مربوط به ظرفیت

معادله 6

 k 2t

جذب بر حسب میلیگرم در گرم و  nنیز ثابت مربوط به

qe

 q

q e

K LC e
1  K LC e

q e  q m ax

حسب گرم در میلیگرم در دقیقه است.
برای تعیین  pHzpcیعنی نقطهای که در آن  pHاولیه و

در معادله  qmax :4و  KLبهترتیب نشاندهنده حداکثر

نهایی برابر هستند 50 ml ،از محلول کلرید سدیم 0/01

ظرفیت جذب جاذب بر حسب میلیگرم در گرم و ثابت

موالر در داخل یک ارلن ریخته شد و  pHآن در دامنه

جذب تعادلی بر حسب لیتر در گرم هستند.

 2-12با اضافه کردن اسید کلریدریک و هیدروکسید

مدلهای سینتیکی مرتبه اول و شبه مرتبه دوم نیز برای

سدیم  0/1موالر تنظیم شد .سپس به هر محلول با

تعیین ثابت سرعت فرآیند جذب بررسی شدند .در مدل

مشخص 0/15 g ،از نانو رس بنتونیت اضافه شد و پس از

سینتیکی مرتبه اول فرض بر این است که سرعت

 48ساعت  pHتعادلی اندازهگیری شد (12و.)25

تغییرات برداشت جسم حل شونده با زمان بهطور مستقیم

یافتهها

متناسب با تغییرات در غلظت اشباع و مقدار برداشت

نانو رس بنتونیت استفاده شده در این مطالعه ،دارای

جاذب با زمان است .فرم خطی سینتیک مرتبه اول در

چگالی ظاهری  1000-600کیلوگرم در مترمکعب،

معادله  5ارایه شده است (.)26

ظرفیت تبادل کاتیونی  183میلی اکیواالن در  100گرم،

معادله 5

pH

سطح ویژه  240مترمربع در گرم و متوسط اندازه ذرات

ln  q e  q   ln q e  k 1 t

کوچکتر از  25میکرون بود.

در معادله  q :5نشاندهنده مقدار جذب در زمان  tبر

مشخصات ساختاری جاذب که توسط میکروسکوپ

حسب میلیگرم در گرم qe ،بیانگرمقدار جذب در زمان

الکترونی عبوری ( )TEMمورد سنجش قرار گرفت ،در

تعادل بر حسب میلیگرم در گرم و  k1نیز ثابت سرعت

شکل  1ارایه شده است .بر این اساس مشخص شد که نانو

جذب درجه اول بر حسب دقیقه است .همچنین برای

رس بنتونیت در شکل ظاهری کروی و از اندازه

پیبردن به ثابتهای سرعت و جذب تعادلی فلزات ،نمودار

 80/03-4/88متغیر است .همچنین تصاویر  TEMبیانگر

) ln (qe –qدر مقابل  tدر غلظتهای مختلف از ماده

یک سطح یکنواخت بر روی نانو ذره رس بود که احتمال

جذبشونده رسم شد.

یکسان سطوح جذبی را در برخورد و جذب ذرات موجب

در مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم نیز فرض بر این است

خواهد شد.

که فرایند جذب توسط جذب شیمیایی قابل کنترل است.
فرم خطی سینتیک شبه مرتبه دوم در معادله  6ارائه شده
است (.)26
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در معادله  k2 :6بیانگر ثابت سینیتیک شبه مرتبه دوم بر

تمایل و شدت جذب است.
معادله 4

1



1

کارایی جاذب نانو رس بنتونیت در حذف کروم و

مریخ پور و همکاران

کبالت از محلولهاي آبی

نتایج بررسی اثر زمان تماس بر نرخ جذب کروم و

میزان جذب کروم و کبالت توسط جاذب با گذشت زمان

کبالت توسط جاذب

افزایش یافت و پس از رسیدن به حالت تعادل ،در حد

نتایج بررسی اثر زمان بر میزان جذب فلزات کروم و کبالت

مشخصی ثابت ماند .بدین صورتکه کارایی حذف کروم از

در نمودار  1ارایه شده است .بر این اساس مشخص شد که

 96/3%در زمان  10دقیقه به  99/8%پس از گذشت 48

به ترتیب  98/2و  98/9%از عناصر کبالت و کروم توسط

ساعت و کارایی حذف کبالت از  97/1%در زمان  10دقیقه

جاذب در  30دقیقه اول فرآیند ،جذب شدهاند .از طرفی

به  99/9%پس از گذشت  48ساعت افزایش یافت.

نمودار  -1اثر زمان تماس بر جذب کروم و کبالت توسط نانو رس بنتونیت ( pH = 3و وزن جاذب = )0/25g
نتایج بررسی سینتیک جذب کروم و کبالت توسط جاذب

معادله رگرسیونی مدلهای سینتیکی مرتبه اول و شبه

کبالت توسط جاذب در جدول  1و نمودار  2ارایه شده

مرتبه دوم و ضرایب همبستگی آنها برای جذب کروم و

است.
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شکل  -1تصویر  TEMاز نانو رس بنتونیت

کارایی جاذب نانو رس بنتونیت در حذف کروم و

مریخ پور و همکاران

کبالت از محلولهاي آبی

معادله رگرسیونی مد سیدتیکی جذب مرتبه او

معادله رگرسیونی مد سیدتیکی جذب شبه مرتبه دوم

عدصر

معادله

ضریب همبستگی

معادله

ضریب همبستگی

کروم

y= - 0.0018 x- 3.18

0/44

y= 0.2005 x+ 0.057

1

کبالت

y= - 0.0043 x- 2.66

0/93

y= 0.2001 x+ 0.097

1

نمودار  -2مدلهای سینتیکی مرتبه اول ) (aو شبه مرتبه دوم ) ،(bبرای جذب کروم و کبالت توسط نانو رس بنتونیت

نتایج بررسی تاثیر  pHبر فرآیدد جذب کروم و

بار صفر جاذب ،در نمودار  4ارایه شده است .بر این اساس،

کبالت توسط جاذب

کارایی جذب عناصر در  pHهای مختلف متغیر است و

تغییر در کارایی جذب کروم و کبالت توسط جاذب در

بیشینه مقدار جذب کروم و کبالت بهترتیب در  3 pHو 5

سطوح متفاوت از  pHمحلول در نمودار  3و  pHنقطه با

انجام یافته است.
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جدول  -1مدلهای سینتیکی مرتبه اول و شبه مرتبه دوم برای جذب کروم و کبالت توسط نانو رس بنتونیت

کارایی جاذب نانو رس بنتونیت در حذف کروم و

مریخ پور و همکاران

کبالت از محلولهاي آبی

نمودار  pH -4نقطه با بار صفر ( )pHZPCنانو رس بنتونیت

نتایج بررسی تاثیر مقدار جاذب بر فرآیدد جذب

سنگین با افزایش مقدار جاذب رابطه مستقیم دارد .بدین

کروم و کبالت

صورت که ،جذب سطحی کروم و کبالت بهترتیب با

نتایج بررسی تاثیر مقدار جاذب بر فرآیند جذب کروم و

مقادیر  0/5و  2 gاز جاذب ،به تعادل رسیده است.

کبالت (نمودار  )5نشان داد که کارایی جذب فلزات

نمودار  -5اثر مقدار جاذب بر جذب کروم و کبالت (خطوط توپر) و ظرفیت جذب سطحی (خطوط نقطه چین)
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نمودار  -3اثر  pHاولیه محلول بر جذب کروم و کبالت توسط نانو رس بنتونیت (زمان تماس =  30دقیقه و وزن جاذب = )0/25 g

کارایی جاذب نانو رس بنتونیت در حذف کروم و

مریخ پور و همکاران

کبالت از محلولهاي آبی

مد سازی جذب عداصر کروم و کبالت توسط جاذب

مقادیر محاسبه شده پارامترهای معادالت ایزوترمهای

نتایج ایزوترمهای جذب فروندلیخ و النگمویر به منظور

فروندلیخ و النگمویر ،ضرایب همبستگی ،و خطای

مدلسازی جذب عناصر توسط جاذب (نمودار  )6نشان داد

استاندارد آنها در جدول  2ارایه شده است .با استناد به

که با افزایش مقادیر کروم و کبالت ،کارایی جذب عناصر

نتایج ،هر دو ایزوترم جذب قادر به توصیف دادههای جذب

توسط جاذب افزایش یافته است .بطوریکه نرخ جذب

کروم و کبالت توسط جاذب هستند.

سطحی در غلظتهای اندک عناصر ،زیاد و درصد جذب

نمودار  -6ایزوترمهای جذب سطحی کروم و کبالت توسط نانو رس بنتونیت

نمودار  -7نمودار پخشیدگی درون ذرهای جذب عناصر کروم وکبالت بر روی نانو رس بنتونیت
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نتایج بررسی ایزوترمهای جذب سطحی برای

نیز با افزایش مقادیر آنها کاهش یافته است .از طرفی

کارایی جاذب نانو رس بنتونیت در حذف کروم و

مریخ پور و همکاران

کبالت از محلولهاي آبی

جدول  -2پارامترهای ایزوترمهای جذب فروندلیخ و النگمویر
ایزوترم النگمویر

ایزوترم فروندلیخ
کروم

6/34

2/51

0/92

3/68

7/19

0/29

0/90

4/20

کبالت

5/72

2/30

0/95

2/91

5/22

0/21

0/95

2/67

بحث

را تحت تأثیر عواملی از قبیل خصوصیت جاذب و ماده

تعیین زمان مناسب تعادل جذب یا اشباع جاذب یک

جذب شونده و اندرکنش بین آنها دانستند (.)30

پارامتر مهم در مطالعات جذب است .نتایج بررسی اثر

آماراسینگ 2و همکارانش جریان پخشیدگی آزاد یونهای

زمان بر نرخ جذب کروم و کبالت توسط جاذب نشان داد

فلزی از طریق ماکروپورها و میکروپورها به سطوح

که با افزایش زمان تماس ،میزان جذب افزایش و پس از

میکروکریستال را دلیل سرعت باالی فرآیند جذب توسط

رسیدن به حالت تعادل ،در حد مشخصی ثابت ماند .این

جاذب در مرحله اول معرفی کرده و جذب کمتر و آرام در

موضوع را میتوان با افزایش برخورد ماده جذب شونده با

مرحله سوم را به تبادل یون در میکروکریستالهای کانی

سطح جاذب مرتبط دانست ( .)27فرآیند جذب سطحی از

مرتبط دانستند ( .)31اسپرینسکی 3و همکاران نیز کاهش

طریق تبادل یون فلزات سنگین بر روی کانیها ،یک

سرعت تبادل در میکروپورهای داخلی میکروکریستالهای

فرآیند هتروژن با حداقل سه مرحله متفاوت است .مرحله

کانی در زمانهای طوالنی را ناشی از عدم دسترسی به

اول جذب سریع و آنی است و تقریباً در  30دقیقه اول

سایتها و همچنین جذب شدیدتر و متمرکزتر در مقایسه

برای همه فلزات اتفاق میافتد .در مرحله دوم منحنی

با تبادل در سایتهای سطحی دانستند .از اینرو بر طبق

ممکن است حالت معکوس به خود بگیرد و این

نظر ایشان ،هر چه زمان تعادل جذب کمتر باشد ،جاذب

نشاندهنده شروع واکنشهای واجذب است که این

عملکرد مطلوبتری خواهد داشت (.)28

شرایط در این مطالعه مشاهده نشد .در مرحله سوم جذب

بطور کلی فرآیند جذب یونهای فلزی از محلول توسط یک

عناصر افزایش مییابد .این مرحله بهطور مشخص آرامتر از

جاذب ،فرآیندی چندمرحلهای بوده و شامل (الف)

مرحله اول صورت گرفته و منحنی شیب کمتری دارد

پخشیدگی تودهای

( .)28نتایج مطالعه معتمدی و همکاران نشان داد که یون

سطح جاذب( ،ب) پخشیدگی یونهای فلزی از الیه مرزی

های کادمیوم با نانورس بهسرعت وارد واکنش میشوند.

بر سطوح جاذب( ،ج) انتقال یونهای فلزی از سطح به

بطوریکه بیشینه نرخ حذف تقریباً در  5دقیقه اول پس از

فضاهای داخلی موجود در مواد جاذب (پخشیدگی درون

شروع واکنش رخ داده و بعد از کاهش اندرکنش ،فرآیند

ذرهای) و (د) جذب یونهای فلزی بر روی مکانهای فعال

جذب در  20دقیقه بعد از شروع واکنش به تعادل میرسد

جذب از طریق واکنشهای شیمیایی مانند تبادل یونی،

( .)29باتاچاریا 1و همکارانش زمان تعادل در فرآیند جذب

تشکیل کمپلکس و  ...است ( .)32در صورتی که ترسیم

1

Amarasinghe
Sprynskyy

Bhattacharyya

یونهای فلزی از فاز محلول بر
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عدصر

)KF (mg/mg

n

r2

SE

)q max (mg/g

)KL (L/mg

r2

SE

کارایی جاذب نانو رس بنتونیت در حذف کروم و

مریخ پور و همکاران

کبالت از محلولهاي آبی

محلول حاوی آالینده و جاذب ،منجر به ایجاد یک خط

 10دقیقه گزارش کردند ( .)35این در حالی است که در

راست شود ،در اینصورت میتوان نتیجه گرفت که فرآیند

سایر مطالعات زمان تعادل جذب یونهای کروم توسط

جذب یک یون فلزی بر روی جاذب تنها از طریق فرآیند

جاذب طبیعی گیاه تلخه در حدود  120دقیقه ( ،)36زمان

پخشیدگی درون ذرهای قابل توجیه است و در صورتیکه

بهینه جذب یونهای کادمیوم و نیکل توسط جاذب

نمودار مذکور خطی نباشد ،در اینصورت ترکیبی از

سبوس برنج اصالح شده تقریباً  45دقیقه ( )37و از طرفی

فرآیندهای مختلف جذب یونهای فلزی توسط جاذب را

زمان بهینه جذب یونهای کادمیوم و جیوه توسط جاذب

توجیه میکند .همانطور که در نمودار  7مشاهده میشود،

کیتوزان بهترتیب در حدود  30و  40دقیقه و گزارش شده

نمودار جذب یونهای فلزی مورد مطالعه بر روی جاذب

است (.)38

خطی نبوده و بیانگر آن است که عالوه بر فرآیند

نتایج برازش مدلهای مرتبه اول و شبه مرتبه دوم جذب

پخشیدگی ،فرآیندهای دیگری نیز در جذب یونها دخالت

عناصر توسط جاذب نشان داد که ضرایب همبستگی مدل

داشتهاند .در این ارتباط ،شیب بیشتر مرحله اول را میتوان

مرتبه اول برای کبالت بیشتر از کروم بود و بنابراین ،جذب

با پخشیدگی تودهای یونهای فلزی از فاز محلول بر روی

کبالت توسط جاذب به خوبی توسط مدل سینتیکی مرتبه

سطوح خارجی بنتونیت و مراحل بعدی را که شیب کمتری

اول قابل توصیف است .از طرفی مقادیر ضریب همبستگی

دارند با انتقال یونهای فلزی از الیه مرزی به سطح کانی و

مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم از مدل مرتبه اول بیشتر

سپس انتقال تدریجی آنها از سطح به فضاهای داخلی

بود و لذا میتوان اذعان کرد که دادههای آزمایش از مدل

مرتبط دانست .در همین ارتباط مرحله آخر به عنوان

شبه مرتبه دوم تبعیت میکند .این موضوع بیانگر آن

مرحله کنترل کننده سرعت جذب عناصر مورد مطالعه قابل

است که فرآیند جذب سطحی یونهای کروم و کبالت

بررسی است .سویم 1و همکاران ،در مطالعهای که بر روی

توسط جاذب در تعیین سرعت واکنش تاثیرگذار بوده و

جذب کبالت توسط کانی رسی انجام دادند ،فرآیند جذب

باعث میشود جذب از نوع جذب شیمیایی تلقی شود .در

کبالت را دو مرحلهای گزارش کردند .بدین صورت که در

این راستا ،توانایی مدل شبه مرتبه دوم برای توصیف

مرحله اول فرآیند پخشیدگی و در مرحله بعد جذب

جذب فلزات سنگین توسط زیا 4و همکارانش و مداوا 5و

سطحی در روند جذب موثر بوده است ( .)33همچنین

همکاران گزارش شده است (39و .)40در صورتیکه نتایج

سعید 2و همکاران ساز و کار جذب دو مرحلهای با سرعت

پژوهش لی 6و همکاران حاکی از برازش خوب مدل مرتبه

و مقادیر زیاد در مرحله اول و سرعت و مقدار کمتر در

اول بر فرآیند جذب یونهای سرب و کادمیوم توسط

مرحله دوم را گزارش کردند ( .)34لذا با توجه به سطح

جاذب مونت موریلونیت بود ( .)41از طرفی نتایج مطالعه

ویژه باالی نانوبنتونیت ،جذب باالی عناصر بر روی سطوح

ژانگ 7و همکاران نشان داد که مدل مرتبه اول از برازش

این کانی در مرحله اول قابل توجیه است .خان 3و
4

1
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نمودار مقدار جذب در برابر ریشه دوم زمان تماس بین

همکاران نیز زمان تعادل تقریبی جذب توسط بنتونیت را

کارایی جاذب نانو رس بنتونیت در حذف کروم و

مریخ پور و همکاران

کبالت از محلولهاي آبی

خوبی برای توصیف فرآیند حذف یونهای عنصر روی

گونههای محلول را در جذب شدن توسط جاذب تحت تاثیر

توسط جاذب بنتونیت برخوردار بود (.)42

قرار میدهد .بر این اساس ،به نظر میرسد که در = 3

از آنجا که  pHبر بار و مقدار مکانهای سطحی جاذب،

برابر با  ،3وجود مقادیر بیشتری از یونهای  H3O+در

برهم کنش جاذب و یونهای فلزی و شیمی جذب فلزات

محلول در جذب شدن توسط جاذب با یونهای کبالت

سنگین موثر است ،لذا ،مقدار  pHسوسپانسیون یکی از

رقابت میکنند و از طرفی ایجاد بارهای الکتریکی مثبت در

مهمترین عوامل در جذب یونهای فلزی از محلولهای

سطح کانی (بار وابسته ب  ،)pHاز میزان جذب کبالت

آبی و تعیین ظرفیت جذب سطحی مواد است ( .)43نتایج

میکاهد (.)47

مطالعه حاضر بیانگر آن بود که با افزایش  pHمحلول،

الزم به توضیح است که با تغییر  pHمحلول ،چگالی بار بر

ظرفیت جذب یونهای کروم و کبالت توسط جاذب به

روی سطوح کانی جاذب تغییر میکند .کانیهای رسی

ترتیب کاهش و افزایش یافته است .جذب باالی کروم در

دارای بار الکتریکی عمدتاً از نوع منفی هستند و بخشی از

 pHاسیدی را میتوان با شکل غالب کروم و سطح جاذب

این بار الکتریکی تحت عنوان بار وابسته به  pHبوده که با

و از طرفی کاهش جذب این عنصر در  pHقلیایی را نیز

تغییر  pHتوزیع بار الکتریکی در کانیهای رسی تغییر می

می توان با افزایش بارهای سطحی منفی و حضور یونهای

یابد .در واقع با افزایش  pHگروههای عامل موجود بر سطح

pH

کانیهای رسی دپروتونه شده و مقدار بار الکتریکی منفی در

اسیدی ،یونهای هیدرونیوم همراه با گروههای عاملی

سطح کانی افزایش و تمایل آنها به جذب یونهای فلزی

نظیر کربوکسیلیک ،فنولیک ،هیدروکسیل و کربونیل باعث

افزایش مییابد .در مواردی که  pHنقطه با بار صفر کم

افزایش پیوند یونهای کروم و سطح جاذب دارای بار

است ،انتظار میرود که در  pHهای پایینتر ،جاذب از

مثبت میشود .از اینرو بیشترین مقدار جذب کروم در

توان بیشتری برای جذب کاتیونها برخوردار باشد .در این

 pHاسیدی رخ داده است .در مورد کبالت ،ظرفیت جذب

پژوهش pH ،نقطه با بار صفر برای نانو رس بنتونیت 8/4

سطحی جاذب نانو رس بنتونیت با افزایش  pHاولیه

بدست آمد (نمودار .)7

محلول ،افزایش یافت .همانطور که نتایج نشان داد

لیو 1و همکاران ،در مطالعه بررسی جدب کروم توسط

کمترین ظرفیت جذب کبالت در  pH = 3رخ داده است.

نانولوله کربن نشان دادند که ظزفیت جذب کروم بهشدت

در مرحله اول ،با افزایش  pHاز  ،3-2جذب کاتیونها با

به  pHوابسته است .بطوریکه بیشترین ظرفیت جذب در

شیب سریع افزایش یافت و در مرحله دوم با رسیدن به 5

 2 pHگزارش شد ( .)48معتمدی و همکاران گزارش

=  ،pHمقدار جذب تقریباً ثابت شد و منحنی جذب به

کردند که کارایی جاذب نانو رس در جذب یونهای

شکل سطح نسبتاً صاف با شیب کم در آمد .در این رابطه

کادمیوم در  pHاسیدی از آنجا که جاذب ترجیحاً یونهای

میتوان اذعان کرد که با تغییر  pH = 3از یکسو فراوانی

هیدروژن را در مقایسه با یونهای فلز از محلول جذب می

یونهای  H3O+و  OH-در محلول تغییر و نوع گونههای

کند ،کاهش مییابد ( .)29زوار موسوی و همکاران نشان

محلول عناصر را تغییر میدهد و از سوی دیگر رقابت بین
Lu
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هیدروکسیل در محلول مرتبط دانست ( .)44-46در

pH

کارایی جاذب نانو رس بنتونیت در حذف کروم و
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کبالت از محلولهاي آبی

دادند که کارایی حذف کادمیوم از محلولهای آبی در

pH

مستقیم دارد ( .)55این در حالی است که ژانگ و همکاران

مییابد ( .)49گوپتا 1گزارش کردند که در  pHبرابر با ،2

کاهش ظرفیت جذب در واحد جرم جاذب با افزایش مقدار

حداکثر کارایی حذف کروم  6ظرفیتی توسط جاذب خاک

جاذب را عمدتاً میتوان با مقدار زیاد مکانهای جذبی

اره مشاهده شده است ( .)46آلینور 2گزارش کرد که میزان

اشباع نشده قابل دسترس در فرآیندهای جذبی و اشتراک

جذب یونهای فلزی سرب و مس از محلولهای آبی توسط

مکانهای جذب سطحی در نتیجه ازدحام ذرات جاذب

جاذب خاکستر فعال با افزایش  pHدر محدوده 12-4

مرتبط دانست ( .)54از طرفی کاهش ظرفیت جذب را

افزایش مییابد ( .)50نتایج پژوهش رن 3و همکاران نشان

میتوان به بر همکنشهای ذرهای از قبیل هماوری ذرات

داد که افزایش  pHموجب افزایش بار سطحی منفی و

نسبت داد که ناشی از مقادیر باالی جاذب است .ذرات

بهتبع آن جذب بیشتر کاتیونها روی سطح جاذب

پیوسته و درشتتر ،میتوانند منجر به کاهش در مساحت

بنتونیت شده است .بطوریکه کمترین جذب فلز سرب

سطح کل جاذب و افزایش طول مسیر پخشیدگی شوند.

بهدلیل رقابت یون هیدروژن بر روی مکانهای جذب

در این رابطه ،رقیقسازی سوسپانسیون ،پراکنده شدن

سطحی جاذب در  pH = 2مشاهده شد (.)51

ذرات را تسهیل کرده و لذا مکانهای جذب ذرات قابل

جرم جاذب از جمله عواملی است که در آزمایشات جذب

دسترس را افزایش میدهد .نتایج پژوهش لی و همچنین

مورد بررسی قرار میگیرد .بر اساس نتایج بررسی تاثیر

مطالعه زو 6و همکاران نیز موید این موضوع است

مقدار جاذب بر فرآیند جذب کروم و کبالت مشخص شد

(15و.)56

که با افزایش جرم جاذب از  5-0/01گرم در 100

غلظت اولیه فلز نیروی محرکه مهمی را برای غلبه بر

میلیلیتر ،ظرفیت جذب کروم و کبالت افزایش پیدا کرده

مقاومت انتقال جرم یونهای فلزی بین فاز مایع و جامد

است .این موضوع را میتوان با افزایش سطح تماس بین

فراهم میکند ( .)57در مطالعه حاضر با افزایش مقادیر

جاذب و ماده جذب شونده با افزایش مقدار جاذب از

کروم و کبالت ،جذب آنها توسط جاذب نانو رس بنتونیت

طریق افزایش در سایتهای جذب سطحی و مکانهای

افزایش یافت .در این رابطه ،نجیم 7و همکاران افزایش

تبادلی در اختیار یونهای فلزی ،مرتبط دانست

ظرفیت و کاهش کارایی جذب کروم  6ظرفیتی توسط

(23و52و .)53وانگ 4و همکاران افزایش جذب سرب،

جاذب پوست انار را با افزایش غلظت اولیه کروم از  10به

کادمیوم ،مس و نیکل را با افزایش مقدار جاذب بنتونیت

 60 mg/lگزارش کردند ( .)57دلیل کاهش در کارایی

گزارش کردند ( .)54مور 5و همکاران نیز نشان دادند که

جذب را میتوان با افزایش غلظت آالینده و بهتبع آن

جذب کروم با افزایش جرم جاذب زغال فعال نسبت

اشباع شدن سایتهای فعال جاذب توسط آالینده مرتبط
دانست ( .)58از طرفی اردم 8و همکاران نیز کاهش نرخ
جذب فلزات روی ،کبالت ،مس و منگنز توسط جاذب

1

Gupta
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های اسیدی توسط جاذب آلومینای نانو ساختار کاهش

نیز به نتایج مشابهی دست یافتند (.)53
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کبالت از محلولهاي آبی

انرژی کمتر که تمایل اندکی به شرکت در واکنشهای

النگمویر و فروندلیخ تبعیت میکند (.)27

جذب دارند ،مرتبط دانستند (.)59

نتیجهگیری

بر اساس نتایج مدلهای ایزوترم جذب ،ضریب همبستگی

نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش  pHمحلول،

فلزات کروم و کبالت در مدلهای فروندلیخ و النگمویر

کارایی جذب عناصر کروم و کبالت از محلولهای آبی

بزرگتر از  0/9بود .با توجه به مقادیر ضریب توزیع

توسط جاذب نانو رس بنتونیت بهترتیب کاهش و افزایش

فروندلیخ ( )KFکروم و کبالت که بهترتیب برابر با  6/34و

داشت .در صورتیکه افزایش زمان تماس تا  30دقیقه،

 5/72حاصل شد ،میتوان نتیجه گرفت که کروم در

موجب افزایش کارایی جذب شد و زمانهای تماس بیشتر

مقایسه با کبالت ،با شدتی بیشتر جذب سطحی شده

از  30دقیقه تأثیر بسیار کمی بر کارایی جذب داشت.

است .از طرفی ضریب ثابت ( )nنیز که بیانگر تمایل و

نتایج حاصل از مطالعات سینتیکی نیز نشان داد که

شدت جذب است ،برای کروم و کبالت بهترتیب برابر با

ضرایب همبستگی مدل سینتیکی مرتبه اول برای کبالت

 2/51و  2/30و بیانگر آن بود که سازوکارهای جذب به

بیشتر از کروم بود ،و از اینرو فرآیند جذب کبالت بهخوبی

پیوندهای فیزیکی محدود نشده و سایر عوامل از قبیل

توسط مدل مرتبه اول توصیف شد .از طرفی بیشینه

تبادل یون و کمپلکس شدن در جذب دخالت داشتهاند

ظرفیت جذب حاصل از مدل ایزوترم النگمویر نشان داد

(24و .)60از طرفی بیشینه ظرفیت جذب محاسبه شده

که سرعت و کارایی جذب کروم و کبالت توسط جاذب

مدل النگمویر برای عناصر کروم و کبالت توسط جاذب

نانورس بنتونیت باال است و لذا ،میتوان از این جاذب برای

نیز بیانگر آن بود که ظرفیت جذب کروم با ،7/19 mg/g

حذف یونهای فلزات سنگین سمی از نمونههای حقیقی

بیشتر از کبالت با  5/22 mg/gاست .قنبریان و همکاران،

استفاده کرد.

طی مطالعه خود نتیجه گرفتند که جذب کروم توسط

تشکر و قدردانی

سلولز اصالح شده با همبستگی  0/96از مدل فروندلیخ

بدینوسیله از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

تبعیت کرده است ،در حالیکه ضریب همبستگی برای مدل

سیدجمالالدین اسدآبادی به سبب فراهم کردن تجهیزات

النگمویر برابر با  0/5بوده است .در نتیجه فرآیند جذب

میشود.

اجرای

این

مطالعه

کروم بر روی سایتهای هتروژن سلولز چند الیهای
توصیف شد ( .)61لیو و همکاران نیز در مطالعه خود
نتیجه گرفتند که مدل النگمویر برآورد خوبی از دادههای
آزمایش داشته است و دادههای سینتیکی بهخوبی از مدل
مرتبه اول تبعیت کرده است ( .)48ال-اشتخی 1و همکاران
نتیجه گرفتند که حذف سرب و مس از محلولهای آبی

El-Ashtoukhy

1
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زئولیت از محلول آبی را با افزایش در تعداد سایتهای با

توسط جاذب طبیعی بهترتیب از مدلهای ایزوترم

کارایی جاذب نانو رس بنتونیت در حذف کروم و
کبالت از محلولهاي آبی
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