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چکیده
در اين مطالعه جهت مقايسه میزان جذب فلز سنگین کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی با دو جاابب ااااو
گرافن متخلخل مغناطیسی  NPG/ Fe3O4و ااااو برا آهان  Fe3O4فرآينا جاذب بررسای گرديا در ايان
فرآين بهمنظور حذف سريع و بهینه جابب و جذبشوا ه از فاز مايع از يا

آهنرباای یاوی دساتی اسات اده

گردي اثر پارامترهای مختلف همچون  pHمحلول زمان جذب غلظت جابب دماا و غلظات اولیاه کاروم در
روا کاهش غلظت آالين ه مورد بررسی و مقادير بهینه هر ک ام از فاکتورها برای هر جاابب مخاخش شا
م لسازی فرآين جذب با است اده از دو م ل ايزوترم الاگماير و فروا لیچ و معادال سینتیکی شبه درجاه اول
و دوم مورد بررسی یرار گرفت اتايج بهدست آم ه اخان از همخوان بودن میازان جاذب باا ما ل ايزوتارم
الاگماير و معادله سینتیکی شبه درجه دوم برای هر دو جابب بوده است همچنین بررسی ترمودينامی

اخاان

داد که فرآين جذب با افزايش بیاظمی هماراه باوده و گرمااگیر اسات اتاايج پاشوهش اخاان داد کاه ااااو
جاببهای موجود بهدلیل ج اسازی راحت و سريع از محلول میتواا بهعنوان ي

جاابب ماثثر بارای حاذف

آالين هها بهويشه فلزا سنگین از آب و فاضالب در صنعت به کار رود اين درحالیاست که ااااو جاابب Fe3O4
اگرچه بههمراه گرافن متخلخل جهت حذف آالين ه عملکرد مطلوبی داشته ولی بهتنهايی در مقايسه باا گارافن
متخلخل مگنت ش ه راا مان بهتری ا اشته است

واژههای کلیدی :نانو ذرات ،جذب ،مدل سازی ،النگمایر ،فروندلیچ.

 -1مقدمه
مقادیر زیادی از فلزاات سزیگید در فلالیتهزای نزیل

فاضمبهای نزیل

تولید م شوند که عامل سرطان و اثرات میف بر سزممت

فلزاات و نسزاج یافزت م شزوند ( Kousalya et al.,

انسزانها و حیوانزات ایازاد م نماییزد (Chen et al,.

(Maleki et al., 2015 and Sidiras et al., 2010

 2013 andدر بزید ظرفیتهزای مت لزک کزروم ()6-2

 (2013در اید میان کروم بهعیوان فلزا سزیگید سزم از

کروم شز

اهمیت ویژهای برخوردار است که بزه فراوانز در پسزاب
*نویسنده مسئول

ملزل  ،نزیایل الی رییز  ،ربیزاری

1

ظرفی ز از پایزداری و حملیزت بیرز ری در
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محلولهای رب برخوردار است کزه بزهدلیل سزمیت بزاال،

) .)2006در مرحله رخر فرایید ،جاذب و جذب شونده که

جه زا و سرطمنزا بودن اثرات مترب بر سممت انسان

توسط ذرات  Fe3O4مگیت شدهاند بهراح

با اسز فاده از

م گذارد و حذف از رن بهگونه سریل و مقرون بزه نزرفه

یک رهیربای قوی دس

از فاضززمبهای حززاوی ایززد فلززا بسززیار حیززات هسززت

م توانید دوباره در نیلت مورد اس فاده قرارگیرند .هدف

).)Spinelli et al., 2004 and Khedr et al., 2014

از اناام اید پژوه  ،جذب سطح فلا سیگید کزروم از

فرایید جذب در مقایسه با سایر تیییکهای حزذف ذرات

محلولهزای ربز م باشزد کززه توسزط نزانوذرات گززرافد

رالییده بهدلیل هاییزه اولیزه کم زر ،جداسزازی راحزتتر،

م تلتززل بززا روش  CVDسززی ا و بززهمیظور جداسززازی

بهرهبرداری رسان و غیرحساس بودن بزه رالییزدهها بیرز ر

سریل ،راحت و بهییه با نزانوذرات رهزد مغیاطیسز شزده

مورد اس فاده قرار م گیرد (.(KhedrIram et al., 2010

است .تاثیر پارام رهای چون  pHمحلول ،زمان جذب ،دز

 et al., 2014 andدر مطاللات اخیر جداسزازی رالییزده

جاذب ،دما و غلظت اولیه کروم در روند کزاه

غلظزت

از جاذبهای م فزاوت اسز فاده گردیزده ولز اسز فاده از

رالییده توسط دو جاذب نزانو ذرات رهزد  Fe3O4و نزانو

گروههای کربد فلال بهدلیل سطح و حام باالی میافزذ و

گرافد م تلتل مغیاطیس  NPG/ Fe3O4مزورد بررسز

ظرفیت باالی جذب م داولتر شده است(Ahmad and .

قرار گرفت .نانو ذرات رهد همانید جاذب سزی ا شزده در

) Alrozi, 2011 and Qu et al., 2008گززرافد از

کلیه مراحل جذب به میظور مقایسه میزاان جزذب کزروم

خانواده کربدهای فلزال م باشزد کزه در سزالهای اخیزر

ش

در تلیید یارام رهزای مزورد مطاللزه فررییزد

بهدلیل هدایت الی ریی و ویژگ هزای فیاییز و سزطح

جذب بررس گردیزد .در نهایزت بزا اسز فاده از دو مزدل

تتلتل ویژه درنیلت بسیار مزورد اسز فاده قزرار گرف زه

ایاوترم النگمایر و فروندلیچ میاان همتوان فرایید جذب

اسزت ( .)Novoselov et al., 2005گزرافد م تلتزل،

با هرکدام از اید مدلهزا بزرای هزر دو جزاذب نزورت

انلطافپذیری ،پایداری ،هدایت اک ریی و سطح تتلتل

گرفززت .براسززاس مززدل سززی یک شززبه درجززه اول و دوم

باال و ویژگ های میاسب جهت جذب فلزاات سزیگید را

ملادالت سیی یی مورد بررس قرار گرف ید .ترمودییامیک

دارد( .)Morozov et al., 2008بیا بردالیل ذکزر شزده از

جذب در دماهای مت لک نیا بررس و تحلیل شد.

ظرفی

از فزاز مزایل جزدا شزده و ح ز

اید نانو جاذب جدید که با روش خان سی ا و م تلتل
م شود جهت حذف کروم ش
در اید پژوه

ظرفی

 -2روشها

از محلزول ربز

اس فاده م شود .یی از مریمت اساس

 -1-2مواد استفاده شده

در ط حذف رالییزده بزا اسز فاده از نزانو ذرات گزرافد،

کلیه مواد شیمیای مزورد نیزاز در ایزد مطاللزه از شزرکت

پراکیدگ باال بهدلیل اندازه کوچک ذرات و تولید رلودگ

مرک رلمان تهیه گردید .مواد مورد نیاز شامل اکسید رهزد

ثانویه م باشد که جداسازی رن را مریل کرده است ولز

( )IIو ( ،)IIIمحلول امونیزاک ( ،)%11اتزانول ( ،)%22رب

با مغیاطیس کردن جاذب تمام مریمت ذکرشده حل و

مقطززر جهززت اناززام کلیززه مراحززل رزمززای

جاذب را به یک جاذب بهییه تبدیل م سازد .در مطاللات

کرومات پ اسیم بهعیوان میبل فلا سیگید کزروم م باشزید.

اخیر جداسازی ذرات با اس فاده از روش مغیاطیس کردن

برای تیظیم میزاان  pHمحلزول از هیدروکسزید سزدیم و

بهدلیل راح  ،سرعت و سادگ کار در بزید پژوهرزگران

اسید هیدروکلرید  ./1نرمال اس فاده گردید .همچیید برای

بسیار مورد توجه قرار گرف ه است Fuertes and Tartaj,

جداسازی جاذب از محلول رب از یک یک رهیربای قوی
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و پززودر دی
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با شدت مغیاطیس  1/3تسم و ابلزاد  10در  5بزا قطزر 5

ال  15دقیقه تحت دمای  20درجزه بزا دور مزییب بزاال

سان م ر اس فاده شد.

میاان  5س س رمونیاک  %22بهنزورت قطزرهای اضزافه
شد و ضمد نگه داش د رهدربا در ته برر محلول را  3یزا

 -2-2سنتز نانو گرافن متخلخل NPG

 4بار با اتانول وس ب رب مقطر شس ه و جاذب در دمزای

برای سی ا گرافد در حام وسیل و ارزان قیمتتزر سزیب

 20درجه سان

شیمیای بتار ( )CVDییز روش امیزدوار کییزده بزوده

گزراد بهمزدت  4سزاعت در رون خرزک

شد (.)Fathi et al., 2016 Wang et al., 2011

اسززت (Muñoz, Gómezand Aleixandre, 2013

 )Park et al., 2015 andدر ایزد روش بززرای سززی ا

 -4-2آزمایشهای جذب سطحی

مس قیم گرافد م تلتل  5گرم نف الید را بهعیوان یک میبل

برای تهیه محلول کروم  0/223گرم از پودر دی کرومزات

کربی جهت اس تراج گرافد در تیوپ کزوارتای راک زور

پ اسیم در  1لی ر رب دو بزا تقطیزر حزل و محلزول 1000

قزرار داده سز ب بزهوسززیله پرزم سززیط محزیط جامززد و

میل گرم در لی ر (محلول اسز وک) کزروم تهیزه شزدpH.

کاتالیست که شامل یک ورقه مس اسزت را از هزم جزدا

محلزول بزا اسز فاده از  NaOHو  HCLبزا غلظزت 0/1

م کیید .ترییل گرافد در راک ور بزر روی فلااتز چزون

موالر تیظیم گردید .از اید محلول جهت تهیه محلولهای

مزب ( ، )Li et al., 2009نییزل ()Reina et al., 2008

اس اندارد و اناام رزمای های جذب اس فاده شزد .کزروم

گاارش شده که در اید میان مب بهدلیزل هاییزه پزایید و

موجززود در رب توسززط نززانو گززرافد م تلتززل هیبریززدی

انلطافپذیری ان تاب میاسبتری جهت سی ا گرافد بوده

عاملدار شده در شرایط م فاوت از  ،pHزمان تمزاس ،دز

است .در گام بلدی تیوپ در درون راک ور قزرار گرف زه و

جاذب ،دز رالییده و دما جهت اعزمم شزرایط بهییزه هزر

گزراد بزهمزدت  1سزاعت

کدام از اید فاک ورها بررس گردید .س ب به کمزک یزک

حرارت داده شد .با عبور گاز هیدروژن سزطح کاتالیسزت

رهیربای قوی (با شدت مغیاطیسز  1/3تسزم و ابلزاد 10

مب فلال شده و نانو گرافد بر روی مزب شزیل گرفزت

در  5با قطر  5سان م ر) فاز جامد از محلول جدا شزد تزا

تزا دمزای  1000درجزه سزان

(.)Fathi et al., 2016

میاان کزروم شز

ظرفی ز باقیمانزده در محلزول توسزط

دس گاه جذب اتم ( (7400CE CECILانزدازهگیزری و
 -3-2مغناطیسیییی کیییردن نیییانوگرافن متخلخیییل

ظرفیت جذب محاسبه شد.

NPG/Fe3O4

نانوگرافد در روش که توسط ژن یزو ژانزط و همیزاران

 -5-2تعیین سینتیک ،ترمودینامیک و مدلهای ایزوتیرم

( )2010گاارش شده با بزا انزدک تغییزرات اعمزال شزده

جذب

مغیاطیس گردید ( ، )Juang et al., 2010برای انازام

به میظور مطالله سیی یک جذب کروم روی هر دو جزاذب

ایدکزار اب زدا میزاان  0/1گزرم گزرافد را بزه همزراه 250

دو ملادله سیی یی شامل ملادله شزبه درجزه اول و شزبه

میل لی ررب مقطر بهمدت  1سزاعت در دمزای  50الز 60

درجه دوم به میظور مدل سازی جذب فلا سزیگید کزروم

درجه در حمام اوال راسونیک قرار گرفت .سز ب  10گزرم

بر روی نانو جاذب سی ا شده اس فاده شد .ملادلزه خطز

 Fecl3و  4گرم  Fecl2در  25میلز لی زر رب مقطرحزل و

شبه درجه اول و دوم به ترتیب بهنزورت روابزط  1و2

س ب اید محلول تحت گاز  N2به مدت  5ال  10دقیقزه

بیان م شود.

با دور مییسر باال به محلول گزرافد اضزافه و پزب از 10
3
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جذب ماده جذبشونده بوده و هیچگونه ان قزال از مزواد

()1

جززذب شززونده بززر روی سززطح جززاذب اتفززا نمز اف ززد
درحال که ایاوترم فروندلیچ برخمف مزدل النگمیزر ،بزر

()2

مبیای جذب چید الیهای ،غیر یییواخت و نزاهمگد بزوده

که در اید رابطه  qeو  qtبه ترتیب ظرفیت جذب کزروم

است .ملادالت ایاوترم النگمایر و فروندلیچ به ترتیب به

در زمان تلادل و زمان  ،بر حسب میل گرم بر گزرم و kl

نورت زیر است (.(Kakavandi et al., 2013

ضریب سرعت برحسب یک بر دقیقه و  k2ثابزت واکزی

()6

ملادله شبه درجه دوم برحسب میل گرم بر گرم بر دقیقزه
بوده است.

()7

در مطاللات ترمودییامیک جذب مقادیر رن زال

اسز اندارد

) ،(ΔHoانرژی رزاد اس اندارد ) (ΔGoو ان روپ اس اندارد

که در اید رابطه  qmحداکلر ظرفیت جذب بر حسب میل

) (ΔSoاز طریق روابط زیر بهدست رمد:

گرم بر گرم است Kl ،ثابت النگمایر (لی ر بزر میلز گزرم)

()3

 Ceغلظت تلادل کروم بر حسب میل گرم بزر لی زر و qe

()4
()5

مقدار کروم جذب شده در زمان تلادل بر حسب میل گرم
بر گرم بوده است.

در فرمول  kdمقدار پارام ر  qeمقدار کروم جذب شده در

پارام رهای  klو  qmبه ترتیزب عزرا از مبزدا و شزیب

شرایط تلادل بر حسب میل گرم بزر گزرم و پزارام ر Ce

نمودار خطز  Ce/qeدر مقابزل  Ceبزوده اسزت .در مزدل

همان میزاان کزروم باقیمانزده در محلزول پزب از فراییزد

فروندلیچ  Ceغلظت تلادل کروم برحسب میلز گزرم در

جذب برحسب میل گرم بر لی ر م باشد .پارام ر  Rثابزت

لی ر  qeمقدار کروم جذب شده در زمان تلادل بر حسزب

جهان گازها ( 0/0231400بر حسزب ژول بزر مزول) وT

میل گرم بر گرم kf ،و  nثابتهای فرونزدلیچ بزه ترتیزب

میاان درجه حرارت محلول بر حسب کلوید بزوده اسزت.

ظرفیت و مطلوبیزت فراییزد جزذب را نرزان داده اسزت.

از نمودار خطز  lnKdدر مقابزل 1/ Tمقزادیر  ΔHoکزه

مقادیر پارام رهای  nو  kLبزه ترتیزب از طریزق شزیب و

همان شیب خط و  ΔSکه عزدد عزرا از مبزدا م باشزد

عرا از مبدا نمزودار خطز  lnCeدر مقابزل  lnqeتلیزید

بهدست رمد.

شده است .در اید مدل مقادیر  nکم ر از یک نران دهیده

ایاوترمها نحوة رابطه بید ماده جذب شونده و جزاذب را

جذب ضلیک و مقدار بید یزک تزا دو جزذب مرزیل و

نران م دهد .در مطالله حاضر به میظور بررسز حالزت

مقادیر بید دو تا ده جذب مطلوب بوده است.

تلادل ماده جذب شونده بید فاز جامد و مایل از مدلهای

( .)Iram et al., 2010ویژگ های اساس و نوع فراییزد

ایاوترم النگمیر و فروندلیچ اس فاده شزد .مزدل ایاوتزرم

جذب در مدل النگمیر م تواند با اس فاده از مقادیر فاک ور

النگمیر بر مبیای جذب یک الیهای و یییواخزت همگزد

بدون بلد  RLمرتص شود ،بزهطزوریکزه مقزادیرRL>1

ماده جذب شونده با انرژی ییسان بر تمام سزطو روی

جذب نامطلوب RL= 1 ،جزذب خطز  RL=0 ،جزذب

جاذب است که رابطه خط داش ه و بیان کزرده کزه تمزام

برگرت ناپذیر و  0<RL<1جذب مطلزوب را نرزان داده

میاطق بر روی سطح جاذب دارای کر

است .فاک ور  RLبا اس فاده از رابطه  2محاسبه گردید:

ییسان جهزت
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گردیززد ،مقززادیر بهدسززت رمززده بززرای مززدل ایاوترمهززای

()2

فروندلیچ و النگمایر بر روی  NPG/ Fe3O4و  Fe3O4در
الزم بذکر است در رابطه باال میاان  C0غلظت اولیه کروم

شرایط بهییه هزر دو جزاذب در جزدول( 1قسزمت الزک)

قبل از جذب سطح م باشد .مزاده جزذبشزونده روی

رورده شده است .اید ن زای حانزل از رسزم نمودارهزای

جاذب بوده است.

فروندلیچ و النگمایر در شیل ( 2قسمتهای الزک و ب)
بوده است.

 -3نتایج

(الک)

 -1-3نتایج حاصل از تعیین  pHو زمان جیذب بهینیه
بر میزان حذف کروم ()VI

تأثیر میاان اسیدی ه بهییه محلول بر فرریید جذب کزروم از
 2 pHتا  10در شیل ( 1قسزمت الزک) نرزان داده شزده
است .شرایط بهییه برای  NPG/ Fe3O4شزامل ( ،pH=3
زمان  60دقیقه ،در دمزای رزمایرزگاه ،دور  )rpm 200و
برای جاذب  Fe3O4شزامل ( ،pH=4زمزان  10دقیقزه ،در
دمای رزمایرگاه ،دور  )rpm 200نرزان داده شزده اسزت.
تززاثیر زمززان بهییززه جززذب  NPG/ Fe3O4و  Fe3O4در

(ب)

شرایط بهییه هر دو جاذب که در باال ذکزر شزد در شزیل
(1قسمت ب) رورده شده است.
 -2-3نتایج حاصل از تعیین در جاذب و میزان غلظیت
بهینه آالینده بر میزان حذف کروم()VI

تاثیر در جاذب و میزاان غلظزت بهییزه رالییزده بزر میزاان
حذف کروم ( )VIبر فرایید جذب کزروم توسزط جزاذب
 NPG/ Fe3O4در شرایط بهییه ( ،pH=3زمان  60دقیقزه،
در دمززای رزمایرززگاه ،دور  )rpm200و بززرای جززاذب

(ج)

 Fe3O4در شرایط بهییه ( ،pH=4زمان  10دقیقه ،در دمای
رزمایرزگاه ،دور  )rpm 200در شزیل( 1قسزمت ج و د)
رورده شده است.
 -3-3نتایج حاصل از تعیین ایزوترمهای جیذب کیروم
()VI

مدل های ایاوترم برای توضیح به ر فرایید جذب اس فاده
5
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فتحی ،رضایی کالنتری ،رشیدی و کرباسی
 -4-3تعیین سینتیک جذب کروم ()VI

(د)

پارام رهزززای مزززدل سزززیی یک جزززذب کزززروم بزززر روی
نانوجاذبهای  NPG/Fe3O4و  Fe3O4در جدول ( 1ب)
رورده شده است .اید مقادیر از رسم نمودارهای ملزادالت
شبه درجه اول و دوم که در شیل ( 2ج و د) نمای
شده بدست رمده است.
(الک)
شکل( .1الف) تاثیر ( pHب) مدت زمان تماس (ج) تاثیر دز
جاذب و (د) میزان غلظت آالینده بر راندمان جذب کروم ()VI

توسط نانو جاذب  NPG/Fe3O4و  Fe3O4در دمای آزمایشگاه و
شرایط بهینه هر جاذب
جدول  .1پارامترهای مدل ایزوترم جذب کروم ( )VIتوسط
 NPG/Fe3O4و  Fe3O4در شرایط بهینه برای هر جاذب
Fe3O4

NPG/Fe3O4

پارام رها

14/02

43/5

)qm(mg/g

0/02

0/01

)kL(L/mg

0/003

0/002

Rl

0/17

0/25

R2

3/24

2/22

)kf(mg/g(Lmg)/n

1/16

2

n

0/71

0/17

R2

مدلهای
ایاوترم

(ب)
Langmuir

Freundlich

جدول  .2پارامترهای سینتیکی جذب کروم ( )VIتوسط
 NPG/Fe3O4و  Fe3O4در شرایط بهینه برای هر جاذب
Fe3O4

NPG/Fe3O4

پارام رها

1/26

2/21

)qe,cal(mg/g

0/03

0/056

)k1(min−1

0/15

0/14

R2

12/12

24/33

)qe,cal(mg/g

0/001

0/01

)k2(g/mg)(min−1

0/12

0/11

R2

(ج)

مدلهای
سیی یک
Pseudo
first-order

Pseudo
second-order
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 -5-3تعیین ترمودینامیک جذب کروم ()VI

(د)

نمودار ترمودییامیی فرایید جذب کروم بزر روی هزر دو
نانو جزاذب در دماهزای  35 ،25 ،15و  45درجزه سزان
گززراد ن زورت گرفززت .ایززد پززارام ر توسززط نانوجززاذب
 NPG/Fe3O4و  Fe3O4در شززرایط بهییززه هززر یززک از
جاذبهززا بززه ترتیززب بززرای جززاذب NPG/Fe3O4
(  mo= 0/2 ،pH=3گرم ،دمای رزمایرزگاهTime=60 ،

 minو دور  )200rpmو بزززرای  Fe3O4شزززرایط بهییزززه
شکل( .2الف) نمودار مدل ایزوترم فروندلیچ و (ب) نمودار مدل

شامل( ،pH=4زمان  10دقیقه ،در دمزای رزمایرزگاه ،دور

ایزوترم النگمایر (ج) معادله سینتیکی شبه درجه اول و (د) معادله

 )rpm 200اندازهگیری و نمودار مربوطه در شیل  2نران

سینتیکی شبه درجه دوم در فرایند جذب کروم ( )VIتوسط

داده شده است.

 NPG/Fe3O4و  Fe3O4در شرایط بهینه هر دو جاذب

جدول .2پارامترهای ترمودینامیکی جذب کروم ( )VIتوسط  NPG/Fe3O4و  Fe3O4در شرایط بهینه هر دو جاذب در
دماهای  35 ،25 ،15و  45درجه سانتیگراد
)ΔSo(kJ/mol.K

)ΔHo(kJ/mol

Fe3O4

NPG/Fe3O4

0/06

0/02

Fe3O4

21/53

)ΔGo(kJ/mol

NPG/Fe3O4

24/03

lnkd

درجه حرارت (کلوید)

Fe3O4

NPG/Fe3O4

Fe3O4

NPG/Fe3O4

4/20

1/23

-2/006

-./76

222

4/64

0/32

-1/27

-0/15

212

3/62

-0/67

-1/41

0/26

302

3/21

-0/35

-1/21

0/13

312

ترمودینامیک
0.5

0
3.5

3.4
y = -2.89x + 9.41
R² = 0.79

3.3

-1

-1.5

NPG/Fe3O4
Fe3O4

3.2

3.1

-0.5

y = -2.59x + 6.95
R² = 0.95

-2

-2.5

شکل .3نمودار ترمودینامیکی جذب کروم ( )VIتوسط  NPG/Fe3O4و  Fe3O4در شرایط بهینه هر دو نانو

جاذب
7
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فتحی ،رضایی کالنتری ،رشیدی و کرباسی

 -4بحث
 -1-4بررسی تاثیر pHو زمان جذب بهینیه بیر مییزان

اید جاذب ( ،4 =pHدز بهییه جزاذب 0/05گزرم و میزاان

حذف کروم ()VI

غلظت االییده  100میل گرم بر لی ر در دمزای رزمایرزگاه)

همانطورکه ن ای شزیل ( 1الزک) نرزان م دهزد ،میزاان

فرریید جذب کروم به حالت تلادل رسیده و تا زمزان 120

اسیدی ه نق

دقیقززه میززاان حززذف کززروم در همززید محززدوه بززاق

مهم در فرایید جذب فلاات سیگید بزازی

م کید( .)Cho et al., 2009از شیل  1م توان دریافزت
که کارای جذب با کاه

مانده است.

میاان اسیدی ه محلزول افزاای

م یابد .برای جاذب  NPG/Fe3O4حداکلر ظرفیت جذب

 -2-4بررسی تاثیر دز جیاذب و مییزان غلظیت بهینیه

در  pHبززید  2تززا  3بززررورد شززده و در اسززیدی ه بززاالتر

آالینده بر میزان حذف کروم ()VI

راندمان جذب کاه

ن ای حانل از شیل( 1ج) گویای رن است که با افزاای

پیدا م کید که بزا ن زای تحقیقزات

دز جاذب از  20mg/Lال 200mg/Lمیاان حذف کزروم

دیگر پژوهرگران نیزا همتزوان دارد .کزروم  6ظرفی ز
دارای بار میفز م باشزد کزه بزه شزیلهای Cr2O7,2-,

از محلول رب از  46به  74درنزد افزاای

یاف زه اسزت.

 HCrO4-, Cr3O10 2-V2- Cr4O13در محلول نیزا دیزده

ن ای اید تحقیق نیا نران داده بزا افزاای

میزاان جزاذب

م شزود ( )Ihsanullah et al., 2015کزه همانگونزه در

هیچ تاثیری در جذب کروم ش

تحقیقات مرزابه دیزده شزده جهزت حزذف کزروم شز

ایززد وضززلیت در شززیل ( 1ج) بززرای جززاذب  Fe3O4در

ظرفی ز نداشز ه اسزت.

ظرفی

در محلزول احیزا کزروم شز

ظرفی ز بزه سزه

شرایط بهییه ( ،4 =pHزمزان تمزاس  10دقیقزه ،دز بهییزه

ظرفی

در شرایط اسیدی رخ داده اسزت ( Selvi et al.,

جاذب  0/05گرم و میاان غلظت االییده  100میلز گزرم

 .)2001برای همید برای جاذب  NPG/ Fe3O4رانزدمان

بر لی ر در دمای رزمایرگاه و دور  )rpm200مرزابه بزوده

جذب تزا زمزان  60دقیقزه در شزرایط بهییزه ( ،3 =pHدز

است ،بهطوری که از  26الز  40درنزد افزاای

جزذب

بهییه جاذب  0/0350گزرم و میزاان غلظزت رالییزده 100

کروم دیده شد .شیل ( 1د) گویای رن اسزت بزا افزاای

یاف ه ،سز ب

میاان غلظت رالییده اید شرایط حالت عیب پیدا کزرده و

میل گرم بر لی ر در دمای رزمایرگاه) افاای

با جذب نقاط فلال بر روی سزطح جزاذب توسزط کزروم

پیدا کرده اسزت

برای هر دو جاذب راندمان جذب کاه

به نقطه تلادل م رسزد و بلزد از رن جزذب

بهطوری کزه ایزد عزدد بزرای جزاذب  NPG/Fe3O4بزا

بهعلت کامل شدن ظرفیت جاذب و تلبیت حفزرات فلزال

میززاان رالییززده از 25 mg/Lبززه  200 mg/Lبززه

ش

ظرفی

بر روی جاذب سی اشده توسط کروم ش

ظرفی

افززاای

ترتیب درند جذب از  12درند بزه  41درنزد و بزرای

ثابزت

م ماند .کارتییا و مییاکریا در سال 2014در تحقیق جذب

جاذب  Fe3O4از  44درند بزه  34درنزد کزاه

کروم توسط  CS/Ppyگاارش کردند که بلزد از  60دقیقزه

کرده است .یی از دالیل ایزد امزر م توانزد محزدودیت

فرریید جذب به حالت تلادل رسیده است( Karthik and

نقاط فلال بر روی سطح جاذب با جذب کروم و تیمیزل

 .)Meenakshi, 2014بزرای جززاذب  Fe3O4در شززرایط

حفرات فلال باشد .همانطور کزه از شزیل  1پیداسزت در

پیزدا کزرده و  pHبهییزه 4

تمام پارام رهای مقایسهای دو جاذب Fe3O4 ،در مقایسه

قلیای راندمان جزذب کزاه

با  NPG/Fe3O4راندمان پاییدتری در جذب کروم شز

م باشد .در زمان  10دقیقه تحت شرایط بهییه متصزو
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ظرفی

دوم بیر ر و نادیک به یک بوده است ،بیزابراید م تزوان

از محلولهای رب داشز ه و نرزاندهیده تزاثیرات

ملبت عاملدار شدن جاذبها با ذرات نانو رهد بزوده کزه

ن یاه گرفت که میانیسم قالب در فرایید جذب کزروم بزر

هم راندمان جذب را باال برده و هم فراییزد جداسزازی را

روی هززر دو نززانو جززاذب جززذب شززیمیای بززوده اسززت

راحتتر نموده و اثرات ثانویزه رالییزدههزا را کم زر کزرده

(.)Zheng et al., 2009

است ).)Fathi et al., 2016
 -5-4بررسی ترمودینامیک جذب کروم ()VI

 -3-4بررسی مدلهای ایزوترم جذب کروم ()VI

پارام رهای ◦ ΔHو◦ ΔSدر شیل  ،3به ترتیب مقادیر شیب

ن ای حانل از جدول ( 1الک) نرزان داده بزرای هزر دو

و عرا از مبدأ حانل از رسزم نمزودار ◦ lnKدر مقابزل

جاذب ضریب همبس گ در مدل فروندلیچ بیر ر از ایزد

 1/Tبززوده کززه ایززد مقززادیر در ثابززت جهززان گازهززا

میاان در مدل النگمایر بزوده و بیزان م کیزد کزه توزیزل

( 0/002314کیلو ژول بر مزول) ضزرب شزده اسزت و در

جایگاههای فلال روی سطح جاذب هم تزک الیزه و هزم

جدول  2به همراه بقیه پارام رها ذکزر شزدهاند .همزانطور

چید الیه بوده و بهنورت غیر یییواخت نورت پذیرف زه

که از ن ای برم رید مقادیر ملبت برای پارام رهزای ،ΔGo
◦ ΔHو◦ ΔSبه ترتیب نراندهیده عدم خودبتزودی بزودن

است .عموه بر اید از رناای که مقدار  RLبزرای هزر دو

واکی  ،گرماگیر بودن فرایید جذب و افزاای

جاذب بید نفر و یک و همچیید مقدار ثابزت فرونزدلیچ
( )nبید  0ال  10بوده ،نران از جذب مطلوب کزروم بزر

حانل از واکی

روی هر دو نانو جاذب بوده است .بیابراید بزا توجزه بزه

فرایید جذب بوده است.

ضرایب رگرسزیون بزهدسزت رمزده در دو مزدل ایاوتزرم

بز نظمز

بزید جزاذب و جزذب شزونده در طز

 -5جمعبندی و نتیجهگیری

مراهده شده که دادههای حانل از فرایید جذب با مزدل

در اید مطالله با اس فاده از نانو جاذب گرافد م تلتل بزا

ایاوترم النگمایر به ر تونیک شده اسزت .مقزادیر  kfو n

روش  CVDسی ا ( )NPGو س ب به میظزور جداسزازی

به ترتیب حانل از عرا از مبدا و شیب بهدست رمده از

راحت فاز جامد از محلول بزا ذرات مغیاطیسز  Fe3O4و

رسم نمودار خط  lnqeدر مقابل  LnCeکه در شزیل 4

 Fe2O3مگیزت شزد ( .) NPG/ Fe3O4.حزذف کزروم از

(ب) نران داده شده اسزت .حزداکلر ظرفیزت جزذب qm

محلولهای رب توسط دو نزانو جزاذب  NPG/ Fe3O4و

برای  NPG/Fe3O4در مقایسه با  Fe3O4از میاان بیر ری

 Fe3O4به میظور مقایسزه رانزدمان جزذب و مزدلسزازی

برخززوردار اسززت ،ایززد عززدد بززه ترتیززب  43/5و 14/02

فرابید جذب برای هر دو جاذب نزورت گرفزت .ن زای

میل گرم بر گرم بوده که کارای باالتر نانو گرافد م تلتل

نران داد که فرایید جذب برای جاذب  NPG/ Fe3O4در

مگیت شده را نسبت به ذرات رهد نران داده است.

 pHاسیدی بید  2تا سه ،بیر ر گاارش شد و برای جاذب
 Fe3O4در  pHبرابر 4بیر رید جذب را داش ه اسزت .بزا

 -4-4بررسی مدلهای سینتیک جذب کروم ()VI

افاای

ن ای جدول ( 1ب) حانل از رسم نمودارهای ملزادالت

مقدار جاذب و افاای

زمان تماس (برای جزاذب

 NPG/ Fe3O4تا  60دقیقه و جاذب  Fe3O4تا  10دقیقه)

شبه درجه اول و دوم که در شزیل ( 2ج و د) نرزان داده

کاه

میاان ضریب همبس گ از ملادله شبه درجزه دوم پیزروی

غلظت رالییده در محلول رب افاای

پیدا کزرده و

س ب به حالت تلادل رسیده است .اید در حال است کزه

نموده چراکه ضریب همبس گ ( )R2در ملادله شبه درجزه
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