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چکيده
در این پژوهش ،نانوذرات آهن ( )IIIاکسید به عنوان جاذب برای حذف یون نیکل ( )IIاز آب در یک سیستم تعاادی
منقطع مورد مطایعه قرار گرفته است .مطایعات جذب با اساتااد از ناانوذرات آهان ( )IIIاکساید سانتش هاد در
آزمایشگا صورت گرفت .جهت مشخصهیاب ساختاری نمونه از تکنیکهای  SEM ، FT-IRو  XRDاستااد هد .برای
تعیین هرایط بهینه جذب و ظرفیت جاذب ،اثر پارامترهای موثر از قبیال  ،pHزماان تماا  ،وزن جااذب و لظتات
اوییه مورد بررس قرار گرفت .در مطایعه ترمودینامیک  ،تغییرات انرژی آزاد استاندارد گیبس ,آنتایپ اساتاندارد
و آنتروپ استاندارد فرایند جذب انداز گیری هد و مشخص گردید که واکنش گرمااگیر باود و خودباه خاودی
بودن فرایند جذب ،با عامل آنتروپا کنتار ما هاود ( ΔS°= +381/7 KJ/mol.Kو  .( ΔG°= -2/7 KJ/molبارای
درک بهتر مکانیشم جذب و تعیین ظرفیات جاذب مطایعاه ساینتیک  ،از معاادتت ساینتیک هابه مرتباه او و دوم
استااد هد .سپس ایشوترم های جذب تنگمویر و فروندییچ بررس هد و مطابقت خوب نتایج با ماد فرونادییچ
و ظرفیت جذب برابر با  31/5 mg/gبهدست آمد که بیانگر ظرفیت جذب خوب جاذب است.

واژههای کليدی :آهن( )IIIاکسید ،حذف نیکل ( ،)IIایزوترم  ،ترمودینامیک ،سینتیک.

 -4مقدمه
پسابهای صنعتی حاوی فلزات سنگین خطرناکی مانندد

آلودگیهای ناشی ا مدواد آلدی ،بسدیار پایددار و ت زیده

Pb, Hg, Cr, Ni, Cd, Cuو  Znمی باشدند ،ا ایدن رو

ناپذیر است و موجبات آلودگیهدای شددید محصدو ت

انتقال این مواد به محیط یست باعث آلودگیهای شددید

کشاور ی و آبهای یر مینی را فراهم میآورد ( Shi et

منداب آب و خدام مدیشدود ).(Dermentzis, 2010

 .)al., 2009نیکل یکی ا فلزات سنگین است که معیو ً

مقادیر کم برخی ا فلزات سدنگین مانندد آهدن ،مدو و

در صنایعی مانند فو د نگ نز و آلیاژها و بداتریهدای

روی برای سالمتی حیاتی است اما ،مقدادیر بدا ی آ هدا

قابل شارژ استفاده میشود .ا آن داکده بده آسدانی اکسدید

برای انسا بسیار سدیی مدیباشدد ( Qiu and Zheng,

نییشود بهطور گسترده برای حفاظدت سدط فلدزات ا

 .)2009آلدددودگی ناشدددی ا ایدددن عناصدددر ،بدددرخالف

خوردگی اسدتفاده مدیشدود .آژاندو حفاظدت ا محدیط

*نویسنده مسئول
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یست آمریکا ( ،)EPAحداکثر مقدار م ا نیکل در آب

 )Namasivayam, 2001و احیدددی اسددب چددین ا

آشامیدنی کودکا را  0/01میلیگرم در لیتدر تعدین کدرده

جلبکهدای قرمدز و قهدوهای بدرای جدذب یدو نیکدل

است .حضور یو نیکل در آبها و پسابهدا در غلظدت

استفاده نیوده است (احیدی اسب چین.)4311 ،

های بدا ( )40000 mg/Lبدرای سدالمت انسدا بسدیار

در این مطالعه ،حدذف یدو نیکدل( )IIتوسدط جدابب

مضدر گدزارش شدده اسدت ( .)Argun, 2008بندابراین،

آهددن( )IIIاکس دید مددورد بررس دی قددرار گرفتدده اسددت.

حذف مقادیر اضافی نیکل ا پسدابهدا و محدیط یسدت

آهددن( )IIIاکسدید تحددت شددرایط غلظددت اولیده و ،pH

امری ضروری بهشیار مدیآیدد .روشهدا و جداببهدای

خصوصددیات جددذبی مناسددبی بددرای نیکددل( )IIنشددا

مختلفی برای حذف یو نیکل ا پسابها وجود دارد که

میدهد .بدین منظور ،اثر نانوبرات آهن( )IIIاکسدید در

در مطالعات مختلف به آنها اشاره شده اسدت ( Shao et

حذف یو نیکل ( )IIا محلول آبی مورد بررسدی قدرار

al., 2013; De Mello Ferreira, Marchesiello
;and Thivel, 2013; Uğuzdoğan et al., 2010
Graillot at al., 2013; Kandah and Meunier,
 .)2007; Adolph et al., 2012برخی ا ایدن روشهدا

گرفتهاست.
مانند طیفبینی مدادو قرمدز تبددیل فوریده (،)FT-IR

،

اسپکتروسکوپی اشعه ایکو ( )X-Rayو میکروسکوپ

ظرفی دت جددذب پددایین ،دشددواری جداسددا ی و با ی دابی

اسکن الکترونی ( (SEMان دام شدد .تداثیر پارامترهدای

دارای معایبی مانند هزینه با  ،نیا بده ت هیدزات خدا
جابب به دلیل اندا ه کوچک برات و پخد

شناسایی ساختار آهن( )IIIاکسید توسط تکنیدکهدایی

شدد آنهدا

موثر در جذب نظیر  ،pHمدا تیدا ،،و

جدابب و

در محلول میباشند ( .)Graillot et al., 2013عالوه بر

غلظت اولیه بررسی شد .جهت بررسی ایزوتدرم جدذب

این ،روشهای کالسیک جداسدا ی شدامل سدانتریفوژ و

ا مدددل هددای ایزوترم دی نگی دویر و فروندددلیچ بددرای

فیلتراسیو  ،گرا و وقدتگیدر هسدتند .بده هیدین دلیدل

توصددیف دادههددای حاصددل ا جددذب ،اسددتفاده شددد.

جاببهای مغناطیسی بر پایه اکسیدهدای آهدن بده دلیدل

ترمودینامیک جدذب توسدط پارامترهدایی نظیدر اندرژی

جداسا ی سری حاصل ا یک میدا مغناطیسی خارجی

استاندارد آ اد گیبو( ،)∆G°آنتالپی استاندارد ( )∆H°و

مورد توجه گستردهای قرار گرفتهاند (Alyüz and Veli,

آنتروپی استاندارد ( ) ∆S°توصیف شد و معاد ت شدبه

.)2009; Lin et al., 2011

مرتبه اول و دوم ،سینتیک واکن

را توصیف نیود.

در سالهای اخیر مطالعات نشا دادهاند که پدیده جذب
سطحی روشی مناسب ،آسا و کدمهزینده بدرای حدذف

 -2روشها

انواع مختلف آلودگیهاست .جاببهای مختلفدی بدرای

 -1-2موارد مورد استفاده

حذف یو نیکل در سط وسی استفاده میشوند .اجیل
و هیکاران

مواد شیییایی مورد نیا شامل آهن( )IIIکلراید شد

ا پوسدت پرتقدال بدرای حدذف نیکدل ا

تارتارات سدیم ،سدیم هیدروکسید ،دی متیل گلی اکسیم،

پساب استفاده کردند ( .)Ajmal et al., 2000در مطالعه

آمونیوم پرسولفات ،هیدروکلریدریک اسدید  ،% 33کلرایدد

دیگری ا کربن فعال حاصل ا الیاف و نیز جامد تولیدد

نیکل ش

شده به عنوا محصول جانبی ا تهیه آلومینیوم بهعندوا

آبه ا شرکت مدرم آلیدا خریدداری شددند.

هیچندددین در تیدددام آ مای هدددا ا آب دوبدددار تقطیدددر

جابب ،برای حذف یو نیکل ا پسابهای رندگ قرمدز

استفاده شد.

اسدددتفاده شدددد ( Kadirvelu, Thamaraiselvi,
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حذف یون نيکل ( )IIبا استفاده از نانوذرات آهن ( )IIIاکسيد از محلولهای آبی

 -2-2تهيه نانوذرات آهن ( )IIIاکسيد

ناپیوسته ان ام گرفت pH .محلولها با استفاده ا دسدتگاه

ابتددا  250mLمحلدول آهدن ( )IIIکلرایدد  0/4 Mرا در

 pHمتر مدل  Metrohm 614و بده کیدک محلدولهدای

یک بشر ریختده و در حدال هدم د بده وسدیله هیدز

رقیقی ا اسید هیدروکلریک و سدیم هیدروکسدید تنظدیم

مغناطیسی 35 mL ،محلول سدیم هیدروکسدید ،0/4 M

شد .اثر پارامترهای مختلف مانند  ،)3-1( pHغلظت اولیه

بهصورت قطره قطره در دمای  60°Cبده آ اضدافه شدد.

محلول آ ینده یدو نیکدل ( ،)50-100 mg/L( )IIمدا

با افزود سدیم هیدروکسید ،سریعاً تشکیل رسوب آهن

تیا ،)2- 60 min( ،مقدار جرم جابب ()25 -250 mg

( )IIIاکسید مشاهده گردید .پو ا آ  ،محلول در دمدای

و دما ( )233-323 kمورد بررسی قرار گرفت .در مطالعده

 60°Cبه مدت  2ساعت حرارت داده شدد pH .رسدوب

اثر هرکدام ا پارامترها ،محلولهای مدورد نظدر بدا ح دم

حاصله پو ا سرد شد کنترل شد تدا حددود  1باشدد،

معین در  pHمشخص و جرم جابب معلوم توسط هیدز

سپو رسوب حاصله صاف و با آب مقطر و اتانول برای

مغناطیسی (فن آ ما گستر مدل  )TM52بدا سدرعت rpm

حذف سدیم هیدروکسید اضافی شستشو داده شدد .پدو

 ،420هددم ده شدددند و در نهایدت ،پددو ا صدداف کددرد

ا شستشوی کامل ،رسوب حاصل در دمدای  400°Cدر

محلولها توسط سانتریفیوژ و تهنشینی نانوبرات معلدق در

آو به مددت  2سداعت خشدک گردیدد و سدپو بدرای

محیط و برداشتن ا محلول باقیمانده ا با  ،میزا جذب

کلسینه شدد بده مددت  5سداعت در دمدای  300°Cدر

با استفاده ا دستگاه اسپکتروفتومتر و منحنی کالیبراسدیو

کوره قدرار داده شدد ( Farahmandjou and Soflaee,

بدست آمده ،اندا ه گرفته شد .درنهایت درصدد حدذف و

.)2015

ظرفیت جذب محلول نیکل ( )IIبا استفاده ا روابط  4و2
بدست آمد (:)Graillot et al., 2013

 -7-2تهيه محلول جذب شونده

رابطه (:)4

محلول مادر ( )stockنیکل( )IIبه وسیله حل کرد نیک
نیکل( )IIکلرید ش

آبه تهیه میشود .محلول مدادر بدرای

C  Ct
% Re moval  0
100
C0

رابطه (:)2

(C  Ct ) V
qt  0
m

بهدست آورد محلدولهدایی بدا غلظدت 50-100 mg/L

در این روابط C0 ،و  Ctبه ترتیب غلظت اولیده و غلظدت

رقیق شدند.

جذب نشده یا باقیمانده ( )mg/Lدر لحظۀ  tمیباشد .در
هنگام تعادل  Ctبه  Ceو  qtبده  qeتبددیل مدیشدودqt .

 -4-2روش اندازهگيری یون نيکل ()II

میزا جذب ( )mg/gآ ینده پدو ا گذشدت مدا  ،tو

روش اندا هگیری یدو نیکدل ( )IIبدا اسدتفاده ا معدرف

هیچنین  Vو mبه ترتیدب ح دم محلدول نیونده ( )Lو

دیمتیلگلیاکسیم  ،40/0 mg/mLبا حضور معدرفهدای

جرم جابب ( )gمیباشند.

سدیم تارتدارات  ،40/0 mg/mLسددیم هیدروکسدید N
 5/0و آمونیدددوم پرسدددولفات  ،10/0 mg/mLبددده روش

 -6-2آزمایشها و مطالعات ایزوترم و ترمودیناميک

اسدپکتروفتومتری بدا اسدتفاده ا دسدتگاه اسدپکتروفتومتر

مطالعات ایزوترم با استفاده ا دو مدل ایزوترمی نگیویر

 UV-1700مددل  Shimadzuمدیباشدد ( Shao and

و فروندلیچ بدا انتقدال  200 mgآهدن ( )IIIاکسدید سدنتز

.)Song, 2013

شده ،به طور م زا به بشرهای حاوی  25 mLا محلدول
نیکل( )IIبا غلظتهدای مختلدف بدین 50- 100 mg/L

 -5-2مطالعات جذب
این پژوه

ان ام شد .غلظتهدای اولیده در pHبهینده  3تنظدیم شدد.

یک مطالعه آ مایشگاهی است که در سیستم
73

مدیریت محیط زیست -سال دوم -شماره پیاپی  -6تابستان 9316

اسدکی ،انصاری و استواری

برای رسید به تعادل ،هدر یدک ا بشدرها بدا اسدتفاده ا

 = 2θظاهر شده است که با الگوی  XRDنانوبرات آهن

هیز مغناطیسدی بدا سدرعت  420 rpmبده مددت یدک

( )IIIاکسدید مطابقدت مدیکندد ()Luther et al., 2012

ساعت هم ده شددند .مطالعدات ترمودینامیدک در دمدای

ساختار نانوبرات آهن ( )IIIاکسدید تولیدد شدده ،توسدط

 5-50°Cان ددام شددد .ترمودینامیددک جددذب سددطحی بددا

طیف  FT-IRدر تصویر (ج) ا شکل  4نشدا داده شدده

استفاده ا محلول  50 mg/Lان ام شد .بعد ا رسید بده

اسدت .در طیدف بهدسددت آمدده ا ندانوبرات آهددن ()III

تعددادل ،مقدددار یددو فلددزی ج دذب شددده بددا اسددتفاده ا

اکسید ،باند ارتعاشی در محدوده عدد مدوجی 3110cm-1

اسپکتروفتومتر اندا هگیری شد .در نهایت ،مقادیر مربدو

و  4610cm-1ناشی ا ارتعاش کششدی و خیشدی قدوی

به انرژی آ اد گیبو( 4میزا خود به خودی بود واکدن

گروه هیدروکسیل ( )OHاست .دومین باندد ارتعاشدی در

را نشا میدهدد) ،آنتدالپی و آنتروپدی محاسدبه گردیدد و

محدددوده عدددد مددوجی  133 cm-1و  533 cm-1دی دده

نتایج تفسیر شد.

میشود که ناشی ا باند ارتعاشی  Fe-Oموجود در آهدن
( )IIIاکسید می باشد ( Farahmandjou and Soflaee,

 -3-2مطالعه سينتيک

.)2015

جهددت بررسددی سددینتیک جددذب 200 mg ،نددانوبرات

 -2-7بررسی عوامل م ؤثر در مي زان ج ذب آالین ده

آهن( )IIIاکسید بده بشدرهای حداوی  25 mLا محلدول
نیکل( )IIبا غلظدت  50mg/Lاضدافه شدد .غلظدت اولیده

نيکل ( )IIبا استفاده از نانو ذرات آهن ( )IIIاکسيد به

آ ینده در  pHبهینه  3تنظدیم گردیدد .بدرای رسدید بده

روش ناپيوسته

تعادل ،هر یک ا بشدرها بدا سدرعت  420rpmدر دمدای

 -1-2-7تاثير  pHو مقدار جاذب

 25°Cبه مددت  60دقیقده هدم ده شددند .نیوندههدا در

 pHمحلول ،عامل مهیی در فرایند جذب سطحی بدهویژه

فواصل مانی 5-60دقیقه به منظور اندا هگیری مقدار یو

برای فلزات سنگین که امکدا تشدکیل یدو هیدروکسدید

فلزی حذف شده ا محلول ،توسط اسپکتروفتومتر آندالیز

دارند ،میباشد .جدذب سدطحی یو هدای فلدزی بسدتگی
یادی به گروههای عاملی موجدود در سدط جدابب دارد

شدند.

( )Malamis and Katsou, 2013برای اندا هگیری pH

 -7نتایج

بهینه جذب سطحی یو نیکل ( )IIبر روی جدابب آهدن

 -1-7مشخصهیابی آهن ( )IIIاکسيد

( )IIIاکسید ،جذب سطحی یو مربوطه بهعنوا تابعی ا

تصاویر میکروسدکوپ الکتروندی ( )SEMبدرای بررسدی

غلظت یو هیددروژ  ،در غلظدت اولیده  50mg/Lبدهکار

مورفولوژی سط و اندا ه برات جابب سنتز شدده ارائده

برده شد.

شده است .هیا طور کده در تصدویر (الدف) ا شدکل 4
مشاهده میشود ،قطر برات  Fe2O3تقریبداً بدین 65-205
نانومتر میباشد .بدرای تأییدد تشدکیل ندانوبرات ،الگدوی
پراش اشعه ایکو ا ندانوبرات آهدن اکسدید در تصدویر
(ب) ا شکل  4نشا داده شده است .پیکهای شداخص
آهدن اکسدید در ندواحی  33° ، 36° ،12°، 50°، 55°و 25°
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جذب سطحی نیکل به دلیل دافعه الکترواستاتیک بین یو
هیدروژ و یو نیکل( )IIکداه

مدییابدد .در  pHهدای

بددا تر ،رقابددت بددین یددو نیکددل( )IIو هیدددروژ کدداه
مییابد و یو هیدروکسید ،سایتهدای موجدود در سدط
جابب را اشغال مدیکندد .بندابراین جدذب سدطحی یدو
نیکل( )IIبده دلیدل جاببده الکترواسدتاتیک (سدط منفدی
جابب) افدزای

مدییابدد (pH .)Samadi et al., 2013

بهینه جذب سطحی یو نیکل( 3 ،)IIمیباشد.

م به بکر

است که در  pHهای با تر ،درصد حذف نیکدل افدزای
مییابد امدا امکدا حدذف یدو فلدزی ا طریدق تشدکیل
هیدروکسید نیکل( )IIعدالوه بدر حدذف ناشدی ا جدذب
سطحی توسط جابب وجود دارد.
مقدار جابب مورد استفاده در فرایند جدذب ،عامدل مهدم
دیگددری در تعیددین ظرفیددت جددذب جددابب ،در محلددول
یو های فلزات سنگین میباشد .به منظور بررسی این اثر،
شکل( .1الف) تصاویر  SEMبا بزرگنمایی  54444برابر

مقادیر مختلف جدابب بده  25 mLمحلدول 50/0 mg/L

نانوذرات ( Fe2O3ب) الگوی  XRDنانوذرات ( Fe2O3ج)

نیکل ( )IIدر  pHبهینه اضافه و به مدت  30دقیقه توسدط

طيف  FT-IRنانوذرات Fe2O3

هم

بدددین منظددور  25 mLا محلددول نیکددل ( )IIبددا غلظددت

مسداحت سدط و تعدداد سدایتهای

فعال در دستر ،میباشدد ( .)Agarwal et al., 2016بدا

استفاده ا محلولهدای  HCl 0/4 Nو  NaOH0/4 Nدر

توجه به نتایج بهدست آمده ،درصد حذف توسدط جدابب

محدددوده  pHبددین  3-1تنظ دیم شددد ،سددپو  400 mgا

 Fe2O3پو ا مقدار  200 mgتقریبا ثابدت ماندده اسدت.

جابب آهن ( )IIIاکسید بهطور م زا به هر یک ا ظروف

بنابراین این مقدار به عنوا مقددار بهینده جدابب انتخداب

اضافه گردید .بشرها به مدت  30دقیقده بدا سدرعت rpm

بعد ا

درصد حذف نیکل ( )IIبه سرعت افزای

یافتده کده ایدن

امر به دلیل افزای

 50 mg/Lبه بشرهای م زا افزوده شدد pH ،نیوندهها بدا

 420در دمای  25 °Cدر حال چرخ

مغناطیسی هم ده شد .بدا افدزای

مقددار جدابب،

گردید .نتایج در تصویر (ب) ا شکل  2نشا داده شده است.

قرار گرفت .سپو

ما تعادل ،محلول با دور  1000 rpmسدانتریفوژ

گردید و مقدار نیکل جذب شده توسط جدابب ،بهوسدیله
اسپکتروفتومتر اندا هگیری شد.
هیا طور که در تصویر (الدف) شدکل  2مشدخص اسدت
جددابب در  pHهددای پددایین یددک کدداه

جددذب نشددا

مددیدهددد .در  pHپددایین ،یددو هددای هیدددروژ بیشددتر
سایتهای موجود در سط جابب را اشغال میکنند .لدذا،
41
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شکل ( .2الف) اثر  pHبر ميزان جذب نيکل( )IIتوسط جاذب
( Fe2O3ب) اثر مقدار جاذب بر ميزان جذب نيکل( )IIتوسط
جاذب Fe2O3

 -2-2-7اثر زمان تماس و غلظت اوليه
ما تیا ،،حدداقل مدا

م بدرای رسدید بده یدک

غلظت ثابت در محلول یر صافی یا هیا غلظت تعادلی
میباشد .پدیده جذب سطحی ،یک تعادل ترمودیندامیکی
است که هیواره در یک با ه مدانی بده تعدادل مدیرسدد
( .)Shaker, 2015لذا ضروری اسدت کده مدا تیدا،
جابب و محلول آنالیت بهینه گردد .با بهدست آمد و

شکل ( .7الف) تاثير زمان بر روی حذف نيکل ( )IIاز محلول

بهینه برای جدابب آهدن( )IIIاکسدید کده برابدر 200 mg

آبی با غلظت  54 mg/Lو وزن بهينه شده جاذب( .ب) تاثير

میباشد جذب سطحی یو نیکل( )IIبر روی جدابب بده

غلظت اوليه بر روی حذف نيکل ( )IIاز محلول آبی و وزن

عنددوا تددابعی ا مددا در غلظتهددای 50-100 mg/L

جاذب بهينه شده

بررسی گردید.

 -7-2-7مطالعات ایزوترمی جذب سطحی

تصویر (الف و ب) شکل  3نشا میدهد کده تعدادل در

ایزوترمهای جذب سدطحی ،چگدونگی بدرهمکن

ما تیدا 60 ،دقیقده و بدا ترین غلظدت قابدل حدذف

سط جابب و جذب شونده را مشخص میکنند و لذا در

 100 mg/Lحاصل شد .این مشداهدات نشدا دهندده آ

بهینهسا ی جابب مؤثرندد .بدا اسدتفاده ا ایدن ایزوترمهدا

است که در غلظتهای پایینتر ،تعداد سدایتهای کدافی

میتوا پارامترهای مهدم در جدذب سدطحی را مشدخص

در سط جابب برای حذف یو نیکل ( )IIوجدود دارد،
با افزای

نیود.

غلظت یو یدو نیکدل ( )IIسدایتهای کدافی

مدل

برای حذف یو فلزی وجود نداشته بنابراین بدا افدزای
غلظت ،جذب سدطحی کداه

نگیویر،2

تشکیل یک سدط جدذب تدک یده بدر

روی جابب را نشدا مدیدهدد .ایدن مددل بدا اسدتفاده ا

مدییابدد ( Baseri and

.)Tizro, 2017
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معاد ت خطی (رابطه  )3و غیر خطی (رابطده  )1تعریدف

جدول  .1پارامترهای النگمویر و فروندليچ در دمای 25 °Cو

میشود (.)Singh et al., 2015 and Langmuir, 1918

غلظت 54 mg/L
ثابت های فروندلیچ

Ce Ce
1
رابطه (:)3


qe Qm Qm KL
Q K Ce
رابطه (:)1
qe  m L
1  KLCe
که در آ  qeمقدار جذب سطحی نیکل بدر روی جدابب

ثابت های نگیویر

R2

n

KF

R2

RL

0/130

2/3

3/6

0/133

0/02

KL
)(L mg-1

qm
)(mg g-1

0/43

13/5

مقدددار qmبدسددت آمددده ا روی عددر

ا مبدددأ معادلدده

) Ce ،(mg/gغلظت تعادلی حلشونده در محلول اولیده،

نگیویر برای  Fe2O3برابدر  13/5 mg/gمحاسدبه شدد.

 Qmو  KLظرفیددت جددذب سددطحی تددک یدده را نشددا

مقددادیر  4< n> 40و مقدددار  0< RL > 4نیددز جددذب

میدهند و به ثابتهدای معادلده جدذب سدطحی مربدو

مطلوب توسط جابب را اثبات میکنند ،لذا جدذب نیکدل

مددیباشددند .افددزای

مقدددار  KLهیددراه بددا افددزای

دمددا،

( )IIتوسط نانوبرات مذکور ،چند یه و سط ندانوبرات

وابستگی قوی یو فلزی با سط جابب را نشا میدهد.

هتروژ میباشد ( Panneerselvam, Morad and Tan,

پارامترهای نگیویر با استفاده ا شیب خط و عدر

ا

 .)2011هیچنین با توجه به ظرفیت جذب بهدست آمدده،

مبدأ حاصدل ا رسدم معادلده خدط  Ceدر مقابدل Ce/qe

ظرفیت جذب جابب اسدتفاده شدده در ایدن پدژوه

محاسددبه مددیشددوند (فتح دی و هیکددارا  .)4311 ،مدددل

عیلکرد جاببهای مختلف در حذف محلدول نیکدل ()II

فروندلیچ ،3تشکیل سط جذب چند یه را نشا میدهد

مقایسه و نتایج آ در جدول  2ارائه شده است.

بدا

( .)Dehghani et al., 2015; Freundlich, 1906ایدن
مدل با استفاده ا معاد ت خطی (رابطه  )5و غیر خطدی

جدول  .2مقایسه ظرفيت جذب ماکزیمم جاذبهای مختلف در
حذف آالینده نيکل ()II

(رابطه  )6توصیف میشود.

1
logqe  log K F  logCe
n
1/ n
qe  K F Ce

مرجع

qm
)(mg/g

Adeli, Yamini and
))Faraji, 2012

14/20

در این رابطهها KF ،و nثابتهای بدو بعدی هستند که

Ahmad and Haseeb,
))2015

6/31

پوست بادام مینی اصالح
شده با صیغ گوآر

به ترتیب با ظرفیت جذب و شددت جدذب سدطحی در

()Yang et al., 2016

23/10

Pal/MgAl–LDH

ارتبا میباشند .در شرایط جذب ایدهال مقادیر  nبین 4

()Yang et al., 2016

23/11

CoFe2O4-NPs

تا  40نشا دهندة جدذب مطلدوب مدیباشدد .هیچندین

Mehrabi and Dil,
))2017

454/54

CoFe2O4-NPsNBNPIEA

Lu, Liu and Rao,
))2008

33/16

نانولوله کربنی چند یه
()MWCNTs

()Ghaee et al., 2012

5/24

غشا کیتو ا با حفرات ماکرو

Lu, Liu and Rao,
))2008

26/31

کربن فعال گرانولی

()Yang et al., 2016

0/34

ضایعات چای سبز اصالح
شده )(MGTW

Sharma and
))Srivastava, 2009

44/53

نانو برات آهن

حاضر

13/50

نانو برات آهن ()III
اکسید

رابطه (:)5
رابطه(:)6

پارامترهای فروندلیج با استفاده ا شیب خط و عدر

ا

مبدددأ حاصددل ا رسددم معادلدده خددط  log qeدر مقابددل
 log Ceمحاسبه میگردند (جدول .)4
هیا طور که دیده میشود ،جدابب تطدابق خدوبی بدا دو
مدل نگیویر و فروندلیچ نشا مدیدهدد امدا مقددار R2

ایزوترم فروندلیچ نسبت به ایزوترم نگیویر بیشدتر بدوده

یافتههای پژوه

و نشددا دهنده تطددابق بهتددر ایددن مدددل بددا فراینددد جددذب

نام جاذب

نانوبرات SDS–Fe3O4

میباشد.
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 -4-2-7مطالعات ترمودیناميکی و سينتيکی واکنش

رگرسیو معادله شدبهمرتبه دوم بدا تر و مقددار  qe,expبده

یک جابب ایدهآل برای حدذف فلدزات سدنگین بایدد در

مقدار  qe,calبهدست آمده ا این معادله نزدیکتر است،
فرایند جذب سطحی یو نیکل ( )IIتوسدط یدک معادلده

ما کوتاه و به سرعت به جذب سطحی نیونه بپدردا د.
شیییایی کده بدین

شبهمرتبه دوم کنترل میشود .لذا یک فرایند شیییایی است

جابب و جذبشونده اتفاق میافتد و فاکتورهای مؤثر بر

که مرحله تعیینکنندده سدرعت جدذب سدطحی شدیییایی

آ را بیا میکند .بیشتر مطالعدات ،معداد ت درجده اول

است و میتوا فر

کرد که نیروهای شدیییایی و یدا بدا

( گرگر ) 1و معاد ت درجه دوم (مک کدی – هدو) 5را

مبادله الکترو ها بین جابب و جذب شونده ،محدودکننده

سینتیک جذب سطحی سرعت واکن

سرعت واکن

بهکار میبرند ( Yuh-Shan, 2004; Ho and McKay,

میباشد (.)Singh et al., 2015

 .)1999اگر جذب سطحی براسا ،پدیدده نفدوب باشدد،

مانی که سیستم جذب سطحی طراحی گردید ،بایدد داده

معادلدده درجدده اول (رابطدده  )3بددرای توصددیف آ ب دهکار

های ترمودینامیکی نیز در دسدتر ،باشدند تدا مدانی کده

میرود.

احتیاج به تغییری در سیستم موردنظر بود بتوا با در نظدر

رابطه (:)3

K1
2.303

گرفتن این دادههدا تغییدرات مدورد نظدر را اعیدال نیدود.

log(qe  qt )  log(qe )  t

پارامترهای ترمودینامیک نظیر اندرژی آ اد گیدبو)،(∆Go

و اگر جذب سطحی شیییایی باشد ،با اسدتفاده ا معادلده

تغییرات آنتالپی واکن

درجه دوم (رابطه  )3قابل بررسی است.

با استفاده ا رابطه  1و شکل  1بهدست میآیدد ( Kumar

1
1

 K 2t
qe  qt
qe

رابطه (:)3

با رسم نیودار روابط و بدا اسدتفاده ا شدیب و عدر

) (∆Hoو تغییرات آنتروپی )(∆So

.)et al., 2013

G  RT ln K e
رابطه (:)1
G
H S
ln K  


RT
RT R
در جدول شیاره  1مقادیر دادههدای ترمودیندامیکی ارائده

ا

مبدددأ میتددوا پارامترهددای سددینتیکی را مشددخص نیددود
(جدول  .)3بدا توجده بده نتدایج حاصدل ا جددول  ،3در

شده است .بر این اسا ،میتوا نتی ه گرفت:

فرآیند جذب سطحی در  ،Fe2O3با توجه به آنکه ضریب

جدول  .7دادههای سينتيک واکنش نمونههای آهن ) (IIIاکسيد با غلظت 54 mg/L

R2

qe,cal
)(mg/g

K2
)(g/mg.min

R2

qe,exp
)(mg/g
qe,cal
)(mg/g

0/1114

3/5

0/034

0/1516

44/1

مدل شبه مرتبه اول

مدل شبه مرتبه دوم

C0
)(mg/L
K1
)(1/min

0/041

نوع جابب

6/1

50/0

Fe2O3

جدول شماره  .4دادههای ترمودیناميکی جذب سطحی یون نيکل بر روی آهن) (IIIاکسيد با غلظت 54 mg/L
∆S°

∆ H°

∆G°

)(K J/mol

)(KJ/mol

)(KJ/mol

+433/3

+52/3

+4/16
-2/30
-3/44
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دما
)(K

0/13
3/00
43/6

231
213
323

حذف یون نيکل ( )IIبا استفاده از نانوذرات آهن ( )IIIاکسيد از محلولهای آبی

با توجه به منفی بود مقدار  ∆G°واکن

است .عامل خودبه خودی بود فرایند جذب یدو نیکدل

در دماهای بدا

خودبخودی و مطلوب مدیباشدد ( De Almeida Neto,

تغییرات آنتروپی میباشد که هیین عامل موجب میشدود

.)Vieira and da Silva, 2014

مقدار مثبت ∆H°بیدانگر آ اسدت کده واکدن
میباشد و مقدار مثبدت ∆S°بیدانگر افدزای
سط جامد -محلول در حین واکن

فرایند در دماهای با تر ،بهتر ان ام شود.

گرمداگیر

 -5پی نوشتها

بینظیدی در

1. Gibbs
2. Langmuir
3. Freundlich
4. Lagergren
5. McKay and Ho

میباشد.

 -6منابع
 احیدی اسدب چدین" )4311( ،.، ،مقایسده مطالعداتسینتیکی و هم دمای جذب یستی نیکل به وسیله باکتری
و جلبکهای قرمز و قهوهای" ،نشدریه شدییی و مهندسدی
شییی ایرا  ،دوره  ،31شیاره  ،3صفحات .14-16
 -فتحی ،، ،رضایی ،ر ،رشیدی ،ع ،کرباسی ،ع)4311( ،

شکل .4نمودار ترمودیناميکی حذف محلول نيکل ( )IIبا استفاده

"مقایسه میزا حذف فلز سنگین کروم ا محلولهای آبی

از نانوذرات آهن ) (IIIاکسيد

بددددا اسددددتفاده ا نددددانوگرافن متخلخددددل مغناطیسددددی
( )NPG/Fe3O4و نددانوبرات آهددن ( ،")Fe3O4علددوم و

 -4جمعبندی و نتيجهگيری

مهندسی محیط یست ،دوره  ،5شیاره  ،3صفحات .4-44

نتایج بهدست آمده حاکی ا آ است که بیشدترین جدذب
نیکددل ( )IIتوسددط نددانوبرات  Fe2O3در  pH= 3اتفدداق
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