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خالصه
محدودیت منابع طبیعی آب قابل مصرف ،جلوگیری از مصرف بیرویه آن را اجباری نموده و از همین رو تصفیه و بازیابی پسابهای شهری و صنعتی
به منظور مصرف مجدد و جلوگیری از آلودگی محیط زیست اهمیت روز افزون یافته است .آلودگی ناشی از انباشته شدن خاک و آب با ترکیبات
سمی پایدار مانند مواد شیمیایی ،نمکها ،فلزات سنگین و مواد رادیواکتیو از عوامل ایجاد بیماریهایی هستند که تأثیرات ناسازگاری بر روی رشد و
سالمت جانواران و انسانها دارند .فلزات سنگین چون نمی توانند از طریق شیمیایی یا فرایندهای زیستی در طبیعت تجزیه شوند ،از آالیندههای پایدار
و بادوام محیط زیست به شمار میآیند .یکی از عمدهترین آالیندههای صنعتی ،فلز کروم است که به تبع کاربرد وسیعش در صنایع چرمسازی ،دباغی،
نساجی ،رنگرزی ،عکاسی ،آبکاری ،صنایع نفت و پتروشیمی ،آلودگی گستردهای در طبیعت ایجاد میکند .در این تحقیق میزان جذب سطحی
کروم( )IIIبا استفاده از خاک رس طبیعی محلی به عنوان جاذب به دلیل فراوانی ،سهولت دسترسی ،مقرون به صرفه بودن ،سازگاری با محیط زیست،
تخلخل باال و ساختار خاص کریستالی ،جهت حذف فلزات سنگین از محیطهای آلوده مورد ارزیابی قرار گرفته است .ابتدا میزان جذب سطحی
آالینده ارزیابی شده و غلظت بهینهی کروم( )IIIتعیین شد .سپس ایزوترمهای تعادلی النگمویر ،فروندلیچ ،تمکین و  D-Rبر روی دادههای
آزمایشگاهی منطبق شدند ،و از بین آنها ایزوترم النگمویر تطابق باالیی را از خود نشان داد .نتایج نشان میدهد فرایند جذب سطحی مذکور مطلبوب
بوده و جذب سطحی فیزیکی بر سیستم حاکم است.
کلمات کلیدی :ایزوترم ،جذب سطحی ،کروم( ،)IIIخاک رس ،تصفیه پساب.

1

مقدمه

آب ،ترکیبی که سهههه چهارم از کل سهههط کرهی زمین را پوشهههانده ،به عنوان یک حالل عمومی و محیط انتقال از اهمیت ویژهای برخوردار میباشهههد.
محدودیت منابع طبیعی آب قابل مصهرف ،جلوگیری از مصرف بیرویه آن را اجباری نموده و از همین رو تصفیه و بازیابی پسابهای شهری و صنعتی به
منظور مصهرف مجدد و جلوگیری از آلودگی محیط زیسهت اهمیت روز افزون یافته است [ .]1آبهای طبیعی حاوی آلوده کنندههای متنوعی هستند که
از فرایندهای فرسهایش ،شهسهتشهو و هوازدگی سرچشمه میگیرند .عالوه بر این آلودگیهای دیگری نیز وجود دارند که از تخلیه فاضالبهای خانگی و
صهنعتی به دریا ،سهط زمین یا آبهای سهطحی ناشهی میشوند .هر حجمی از آب قادر است مقدار معینی از آلودگی را از طریق رقیقسازی و به کمک
عوامل خودپاالیی ،بدون بروز اثرات جدی بپذیرد .اگر میزان این آلودگیها بیشهتر شهود ،ماهیت آب پذیرنده تغییر میکند و اسهتفاده از آن برای مقاصد
مختلف ممکن است ،مناسب نباشد [.]2
آلودگی ناشههی از انباشههته شههدن خاک و آب با ترکیبات سههمی پایدار مانند مواد شههیمیایی ،نمکها ،فلزات سههنگین و مواد رادیواکتیو از عوامل
ایجاد بیماریهایی هسهتند که تأثیرات ناسهازگاری بر روی رشد و سالمت جانوران و انسانها دارند .فلزات سنگین در یک مقیاس وسیع ،از منابع طبیعی و
انسان -ساخت وارد محیط زیست میشوند .میزان ورود فلزات سنگین بسیار فراتر از میزانی است که به وسیله فرایندهای طبیعی برداشت میشوند [.]3
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فلزات سهنگین چون نمیتوانند مانند آلوده کنندههای آلی از طریق شیمیایی یا فرایندهای زیستی در طبیعت تجزیه شوند ،از آالیندههای پایدار و
بادوام محیط زیسهت به شهمار میآیند .یکی از نتایج مهم این پایداری ،تجمع زیسهتی آنها در زنجیره غذایی میباشد .در نتیجهی این فرایند ،میزان فلزات
در اعضهای باالتر در زنجیره غذایی میتواند تا چندین برابر آنهایی که در آب یا هوا یافت میشهوند ،برسد و تهدیدی بر سالمتی گیاهان و جانوارانی که
از این مواد غذایی اسهتفاده میکنند ،محسوب شود [ .]4این فلزات با ایجاد مکانیسمهای متعدد سبب به هم خوردن تعادل در موجودات زنده به ویژه انسان
میشههوند و طیف گسههتردهای از عوارض و اختالالت را به وجود میآورند .از مهمترین آنها میتوان به اثرات ناگوار سههیسههتمهای اعصههاب مرکزی و
محیطی ،پوسهت ،خونسهازی ،قلبی و عروقی ،بیماریهای کلیوی ،سرطانزائی و تجمع در بافتها اشاره کرد .یکی از تالشهای انسان همواره بر این بوده
است که مقدار فلزات سنگین را در محیط به قدری کاهش دهد که دیگر زیان آور نباشند و خطرات ناشی از آنها به حداقل برسند [.]5
یکی از عمدهترین آالیندههای صهنعتی ،فلز کروم اسهت که به تبع کاربرد وسهیعش در صهنایع چرمسهازی ،دباغی ،نسهاجی ،رنگرزی ،عکاسهی،
آبکاری ،صهنایع نفت و پتروشیمی ،آلودگی گستردهای در طبیعت ایجاد میکند .حضور کروم در سلول گیاهان باعث بروز اختالل در توزیع مواد مغذی،
ایجاد تغییرات نامطلوب در فعالیت آنزیمهای آنتی اکسههیدان ،ممانعت از رشههد و باعث تخریب رن

دانهها میشههود [ .]6تجمع کروم در بدن انسههان نیز

باعث ایجاد اختالل در کار کبد و کلیهها شهده و یکی از عوامل بروز سهرطان دستگاه تنفسی و ریه است [ .]7مطابق با استانداردهای بین المللی  USEPAو
 WHOحد مجاز ترکیبات کروم در آبهای آشامیدنی به ترتیب  0/1و  0/05میلیگرم بر لیتر اعالم شده است [.]8
راهکارهای مختلفی برای کاهش میزان یون فلزات سهنگین از فاضهالبها و پسابهای صنعتی همچون تهنشینی ،فیلتراسیون ،اکسیداسیون و احیا،
تبادل یونی ،جذب سهطحی و جداسهازی غشایی وجود دارد که هر یک به تبع کاربرد ،دارای مزایا و معایبی بر اساس سادگی ،انعطاف پذیری ،مؤثر بودن
فرایند ،قیمت ،مشکالت فنی و نگهداری میباشند [ .]9روش جذب سطحی در صورتی که مادهی جاذب گران قیمت باشد روش پرهزینهای است بنابراین
قیمت باالی جاذبهای گران قیمت ایجاب میکند روش جذب سههطحی با مواد ارزان قیمت انجام شههود [ .]10اخیراً اسههتفاده از خاکهای رس به عنوان
جاذب به دلیل فراوانی ،سههولت دسهترسهی ،مقرون به صهرفه بودن ،سازگاری با محیط زیست ،تخلخل باالو ساختار خاص کریستالی جهت حذف فلزات
سههنگین از محیطهای آلوده افزایش یافته اسههت [ .]11در این تحقیق میزان جذب سههطحی کروم( )IIIبا اسهههتفاده از خاک رس طبیعی مورد ارزیابی قرار
گرفته اسهت .ایزوترمهای تعادلی النگمویر ،1فروندلیچ ،2تمکین 3و  4D-Rبر دادههای تجربی منطبق شهدند ،پارامترهای هر یک از ایزوترمها محاسهبه شده
و بهترین ایزوترم برای جذب سطحی کروم( )IIIبا استفاده از خاک رس مورد بررسی ،معرفی شد.

تجهیزات ،مواد و روش

2

برای تهیه محلولهای کروم( )IIIاز انحالل نمک کلرید کروم( )IIIشهش آبه ( )Samchunدر آب دیونیزه استفاده گردید .تنظیم  pHمحلولها توسط اسید
هیدروکلریدریک و سهدیم هیدروکسهید  0/1موالر انجام شهد .خاک رس مورد اسهتفاده برای انجام آزمایشهای جذب سهطحی از شهرستان ارومیه تهیه
شهههده بود .این نوع خاک رس به طور سهههنتی جهت حذف مواد رنگی از آب انگور اسهههتفاده میشهههود.نمونههای خاک رس قبل از انجام آزمایشها ،با
استفاده از غربال استاندارد  854میلیمتر الک شدند.
برای بررسهههی میزان تهأثیر غلظهت اولیهه یون و ایزوترمههای تعادلی ،محلولهایی ازکروم( )IIIبه غلظت 100×10-9 -300×10-9کیلوگرم بر متر
مکعب در  pHبرابر  4با  75×10-6کیلوگرم از جاذب در تماس قرار داده شهدند .در تمامی آزمایشها دما  20±1درجه سانتیگراد ،حجم محلول  10-4متر
مکعب و سهرعت همزن  100دور بر دقیقه بود .برای اطمینان از برقراری تعادل در سهیسهتم ،زمان تماس بین محلول و جاذب  180دقیقه در نظر گرفته شد.
در پایان هر زمان آزمایش ،نمونه برداری با فیلتر سههر سههرنگی انجام شههد و غلظت باقی مانده در محلول توسههط دسههتگاه جذب اتمی اندازهگیری گردید.
بازده حذف کروم توسط رابطه زیر محاسبه شده است:
C0-Ce
×100
C0

)(1

=%Removal Efficiency

1

Langmuir
Freundlich
3
Temkin
4
Dubinin–Radushkevich
2
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که در آن  C0غلظت اولیه آالینده ( )kg/m3و  Ceغلظت تعادلی جزء حل شهههدهی باقی مانده در محلول ( )kg/m3اسهههت pH .نهایی محلولها بعد از اتمام
فرایند جذب سهطحی اندازهگیری شهدند .جداسهازی خاک رس از محلول توسهط فیلتر سهرسهرنگی ( ،)PVDF membrane, 67.5 psi, 0.22 μmسنجش
غلظت کروم توسط دستگاه جذب اتمی ( )novAA 400 P, Analytikjenaو اندازهگیری  pHمحلولهاتوسط دستگاه  pHمتر ()PTR79, ZAG CHEMIE
انجام گرفت.

3

مدلهای تعادلی

جذب سهطحی در یک سهیستم جامد-مایع منجر به حذف جزء حل شده از محلول و تغلیظ آن در سط جامد میگردد تا زمانی که یک تعادل دینامیکی
بین غلظت جزء حل شده در مایع و سط جامد برقرار گردد .تعادل هنگامی ایجاد میشود که جاذب ،جذب شونده و حالل به حداقل انرژی آزاد برسند.
در این حالت توزیع مشهخصی از جزء حل شده بین دو فاز محلول و جامد وجود دارد .مقدار جزء جذب سطحی شده به ازای واحد وزنی جامد در حالت
تعادل و غلظت تعادلی جزء حل شههده که در محلول باقی میماند با هم مقایسههه شههده و ارتبان بین آنها ایزوترم جذبی نامیده میشههود .بعد از اینکه عمل
جذب انجام شد میتوان غلظت باقی مانده بر سط جاذب در لحظه تعادل را توسط معادلهی زیر محاسبه نمود:
C0-Ce
v
m

)(2

= qe

که در آن  vحجم محلول ( m ،)m3جرم جاذب ( ،)kgو  qeمقدار جزء جذب سطحی شده به ازای واحد وزنی جامد در حالت تعادل ( )kg/kgاست [.]12

1-3

ایزوترم النگمویر

ایزوترم جذب النگمویر [ ]13بر این فرض اسهتوار است که بیشترین میزان جذب زمانی صورت میگیرد که تک الیهای از ماده جذب شونده روی سط
جاذب ،به صهورت اشههباع جذب شههود .همچنین انرژی جذب سههطحی ثابت اسههت و ماده جذب سههطحی شههده در سههط جذبی ،هیچ مهاجرت و حرکتی
ندارد .شکل عمومی معادله النگمویر به صورت زیر است:
qm bCe

)(3

1+bCe

= qe

در این معادله  qmمیزان جذب شههده به ازای واحد جرم جاذب ( )kg/kgمورد نیاز برای تکمیل پوشههش تک الیهای سههط وثابت  bنشههان دهندهی گرمای
جذب سطحی ( )m3/kgمیباشند .معادله ( )3را میتوان طبق معادلهی ( )4به صورت خطی نوشت [:]14
1

)(4

bqm

+

Ce
qm

=

Ce
qe

با رسهم  Ce/qeبرحسههب  Ceخط راسههتی حاصهل میشههود که از شههیب و عرض از مبد آن به ترتیب  qmو  bبه دسهت میآیند .مشههخصهههی اصههلی ایزوترم
النگمویر با یک ثابت بودن بعد تحت عنوان فاکتور جداسازی )RL( 1بیان میشود که معادلهی آن در زیر آورده شده است [:]15
1

)(5

1+bC0

= RL

ارتبان بین  RLو نوع ایزوترم النگمویر در جدول  1ارائه شده است.
جدول-1ارتباط بین مقدار RLو نوع ایزوترم النگمویر[]11
مقدار RL

RL > 1

0 < RL < 1

RL = 1

RL = 0

نوع ایزوترم

غیر مطلوب

مطلوب

خطی

برگشت ناپذیر
1

Separation factor
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ایزوترم فروندلیچ

معادلهی دیگری که برای تعیین کمی سههیسههتمهای جذب سههطحی به کار میرود ،ایزوترم فروندلیچ [ ]16میباشههد .درمدل فرندلیچ فرض میشههود مناطق
موجود روی سهط جسهم جاذب ،یکنواخت نبوده و قدرت جذب متفاوتی دارند به همین دلیل انرژیهای سهطحی ،ناهمگن میباشند .شکل غیر خطی و
خطی این ایزوترم به ترتیب در معادلههای ( )6و ( )7ارائه شده است:
)(6
1

qe =KF Ce1⁄n

lnqe =lnKF + lnCe

)(7

n

مقادیر  )kg/kg( KFو  nثابتهایی هسهتند که به طور تجربی تعیین میشهوند و به ترتیب با ظرفیت جاذب و شدت جذب مرتبط هستند .با استفاده از معادله
( ،)7با رسم  lnqeبر حسب  ،lnCeخط راستی ایجاد میشود که  1/nو  KFبه ترتیب شیب و عرض از مبد آن میباشند [.]14

3-3

ایزوترم تمکین

در ایزوترم تمکین [ ]17فرض شهده است که گرمای جذب سطحی همهی مولکولها در الیهی سطحی به طور خطی با پوششی که در نتیجهی برهمکنش
بین جذب شوندهها به وجود میآید ،کاهش پیدا میکند .شکل عمومی ایزوترم تمکین در زیر ارائه شده است:
RT
) ln(KT Ce
b

)(8

= qe

معادله ( )8را میتوان به صورت زیر مرتب کرده و به شکل خطی نوشت:
RT
RT
lnKT + lnCe
b
b

)(9

= qe

بهطوریکه  bثابتی اسههت که به گرمای جذب بسههتگی دارد KT .نیز ثابت پیوندی تعادل و یا ثابت ایزوترم تمکین میباشههد ( .)m3/kgبا رسههم نمودار  qeبر
حسب  ،lnCeثابتهای  bو  KTبه ترتیب از شیب و عرض از مبد نمودار به دست میآیند [.]14

4-3

ایزوترم D-R

ایزوترم  ]18[ D-Rمعموالً برای توصهیف سهیسهتمهایی که فقط یک مادهی حل شونده در محلول موجود است ،به کار میرود .ساختار و مشخصه منحنی
جذبی این ایزوترم به خلل و فرج سط جاذب بستگی دارد [ .]19شکل غیر خطی و خطی این ایزوترم در زیر آمده است:
) qe =qm exp(-K' ε2

)(10

lnqe =lnqm -K' ε2
)(11
 qmظرفیهت جذبی جاذب بر واحد جرم آن ( )kg⁄kgو  K ′ثابت انرژی جذبی (  )mol2 ⁄J2اسهههت که طبق معادلهی زیر به مقدار انرژی جذبی )J⁄mol( E
وابسته است:
1

)(12

'√2K



=E
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 εعبارت است از پتانسیل پالنی 1که طبق معادلهی زیر محاسبه میشود:
)

)(13

1
Ce

ε=RT ln(1+

 Rثابت گازها ( )8.314 J⁄mol KوTدمای مطلق ( )Kمیباشهند .نمودار  lnqeبر حسب  ε2ایزوترم جذبی  D-Rرا نشان میدهد [ .]20همچنین مقدار انرژی
جذبی ( ،) Eاطالعاتی را در موردفیزیکی یا شیمیایی بودن جذب سطحی در اختیار قرار میدهد [.]21

بحث ونتایج

4
1-4

اثر غلظت اولیه یون

میزان تأثیر غلظت اولیهی کروم( )IIIبر جذب سهطحی در شکل  1نشان داده شده است .به ازای میزان ثابتی از جاذب ،با افزایش غلظت کروم( ،)IIIدرصد
حهذف کهاهش مییهابهد .این امر نشهههان میدههد کهه محلهای جذبی موجود در سهههط جاذب ،محدوداسهههت .از طرفی دیگر با افزایش غلظت اولیهی
کروم( ،)IIIمیزان pHنهایی کاهش مییابد که بیانگر باقی ماندن کروم( )IIIدر محلول و ایجاد محیط اسهههیدی اسهههت .بیشهههترین میزان درصهههد حذف در
غلظت  140×10-9کیلوگرم بر متر مکعب کروم( )IIIقرار دارد و در این نقطه میزان  pHنهایی محلول برابر  7/22است.
9

100

8

90

Final pH

7
70
6
60
5

50

% Removal

Final pH

% Removal

80

40

4
300

260

180

220

140

100

)Concentration (ppm=10-9kg/m3
شکل  -1نمودار درصد حذف و  pHنهایی بر حسب غلظت اولیهی محلول

2-4

ایزوترم های جذب

پارامترهای مربون به ایزوترمهای معرفی شهده با استفاده از معادلههای مربون به هر یک از آنها محاسبه شده و نتایج حاصل در جدول  2ارائه شده است.
نتایج نشان میدهد که دادههای آزمایشگاهی به ترتیب از ایزوترم النگمویر ،فروندلیچ ،تمکین و D-Rپیروی میکنند.
در شهکل  2نمودار فاکتور جداسازی ،مشخصه ایزوترم النگمویر ،بر حسب غلظت اولیه رسم شده است .با توجه به شکل ،مقادیر  RLبین صفر و
یک میباشهد؛ به همین دلیل ایزوترم النگمویر ،برای فرایند جذب سهطحی انجام شهده ،از نوع مطلوب اسهت .برای ایزوترم فروندلیچ ،مقدار  nبین صفر و
 10اسهت بنابراین فرایند جذب سهطحی کروم( )IIIبا اسهتفاده از خاک رس مورد استفاده ،فرایندی مطلوب است [ .]9با استفاده از ثابت ' Kایزوترم  D-Rو
معادلهی ( )12میزان انرژی جذبی  8512/6J/molبه دست میآید که بیانگر فیزیکی بودن فرایند است [.]22
1

Polanyi potential
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جدول-2پارامترهای ایزوترمهای النگمویر ،فروندلیچ ،تمکین و D-R

ثوابت به دست آمده

نوع ایزوترم

R2

النگمویر

qm=0.294 kg/kg

b=487.5 m3 /kg

0.9865

فروندلیچ

n=9.6

KF =17.5×106 m3/kg

0.9452

تمکین

b=129.1 J/mol

KF =17.8×106 m3/kg

0.8911

D-R

qm=0.223 kg/kg

K' =0.0069×10-6 mol2 /J2

0.7548

1
0.8
0.6

RL

0.4
0.2
0
300

280

260

240

220

200

)(ppm=10-9kg/m3

180

160

140

120

100

C0

شکل -2نمودار فاکتور جداسازی بر حسب غلظت اولیه

5

نتیجه گیری

در این تحقیق جذب سههطحی کروم( )IIIاز محلولهای آزمایشههگاهی با غلظتهای مختلف برای اولین بار توسههط این نوع خاک رس محلی انجام گرفت.
نتهایج نشهههان میدههد که بیشهههترین مقدار جذب در غلظت  140×10-9کیلوگرم بر متر مکعب رخ میدهد .نتایج تطبیق ایزوترمهای النگمویر ،فروندلیچ،
تمکین و  D-Rبر دادههای آزمایشهگاهی نشهان میدهد که ایزوترم النگمویر از نوع مطلوب میباشهد .همچنین جذب سهطحی آالینده با استفاده از جاذب
مورد بررسی فرایندی مطلوب بوده و جذب سطحی فیزیکی است.

6
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