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زمین�ه و هدف :با توجه به وجود صنایعی مانند فوالد زنگ نزن ،حضور یون نیکل ( )IIدر آبها
و پس��ابها در غلظتهای باال گزارش ش��ده اس��ت .بنابراین ،حذف یون نیکل ( )IIاز پسابها و
محیطزیست امری ضروری به شمار میآید .در این پژوهش نانوذرات اکسید آهن ( )IIIبه عنوان
جاذب برای حذف یون نیکل ( )IIاز آب در یک سیستم تعادلی منقطع مورد مطالعه قرار گرفت.
روش بررس�ی :جهت مشخصهیابی س��اختاری نمونه از تکنیکهای  SEM ،FT-IRو XRD
اس��تفاده ش��د .برای تعیین ش��رایط بهینه جذب ،اثر پارامترهای مهم از قبیل ،pH :زمان تماس،
وزن جاذب و غلظت اولیه مورد بررس��ی قرار گرفت .همچنی��ن ،مطالعه ترمودینامیکی (تغییرات
انرژی آزاد اس��تاندارد گیبس ،آنتالپی و آنتروپی) ،مطالعات ایزوترمی (ظرفیت جذب) و مطالعات
سینتیکی (تاثیرپذیری جاذب با زمان) بررسی گردید.
یافتهها :نتایج نش��ان داد که جاذب مغناطیس��ی مذکور ،دارای باالتری��ن راندمان حذف آالینده
نیکل( )IIدر  pHبرابر  ،7زمان تماس  ،60 minمقدار جاذب  200 mgو باالترین غلظت قابل
حذف  400 mg/Lاست.
نتیجهگی�ری :ب��ا مطالعات ترمودینامیکی مش��خص گردید که واکنش گرماگی��ر بوده و خودبه
خ��ودی بودن فرایند ج��ذب ،با عامل آنتروپ��ی کنترل میش��ود ( ΔS°= +165/7 J/mol.Kو
 .(ΔG°= -2/7 KJ/molبرای درک بهتر مکانیزم جذب ،از معادالت س��ینتیک شبه درجه اول
و دوم اس��تفاده شد .س��پس جهت تعیین ظرفیت جذب ،ایزوترمهای جذبی النگمویر و فروندلیچ
بررس��ی گردی��د و مطابقت خوب نتایج ب��ا مدل فروندلیچ و ظرفیت ج��ذب برابر با 43/5 mg/g
بهدست آمد که بیانگر ظرفیت جذب باالی جاذب و چند الیه بودن آن است.

حذف یون نيکل ( )IIبا استفاده از ...

مقدمه

از آلودگیها اس��ت .بهطور گس��ترده جاذبهای مختلفی برای

ح��ذف یون نیکل اس��تفاده میش��وند Ajmal .و همکاران از

پس��ابهای صنعتی ح��اوی فلزات س��نگین خطرناک��ی نظیر

پوست پرتقال برای حذف نیکل از پساب استفاده کردند (.)13

Pb, Hg, Cr, Ni, Cd, Cuو  Znاس��ت؛ از ای��نرو انتق��ال

 Kadirveluو هم��کاران از کربن فعال حاصل از الیاف و نیز

این مواد به محیط زیس��ت باعث آلودگیهای شدید آب و خاک

جامد تولید ش��ده به عنوان محصول جانبی از تهیه آلومینیوم

میش��ود ( .)1مقادیر ک��م برخی از فلزات س��نگین نظیر آهن،

ب��ه عنوان جاذب ،ب��رای حذف یون نیکل از پس��ابهای رنگ

م��س و روی ب��رای س�لامتی حیاتی اس��ت ام��ا ،مقادیر باالی

قرم��ز اس��تفاده کردن��د ( Ahmady Asbchin .)14نیز از

آن برای انس��ان بسیار س��می اس��ت ( .)2آلودگی ناشی از این

جلبکه��ای قرمز و قه��وهای برای جذب یون نیکل اس��تفاده

عناصر ،برخالف آلودگیهای ناش��ی از مواد آلی ،بسیار پایدار و

نموده است (.)15

تجزیهناپذیر و موجب آلودگیهای ش��دید محصوالت کشاورزی

در مطالعه حاضر،حذف یون نیکل ( )IIتوس��ط جاذب اکس��ید

و آبهای زیرزمینی میش��وند ( .)3نیکل یکی از فلزات سنگین

آه��ن ( )IIIمورد بررس��ی ق��رار گرفت .نانوذرات اکس��ید آهن

اس��ت که معموال در صنایعی نظیر ف��والد زنگ نزن و آلیاژها و

( ،)IIIب��ا کنترل غلظت اولیه آالینده و تحت تاثیر  pHمحلول،

باتریهای قابل ش��ارژ استفاده میش��ود .از آنجائیکه این ماده

خصوصیات جذبی مناسبی برای یون نیکل ( )IIنشان میدهند.

به آس��انی اکسید نمیشود؛ بهطور گسترده برای حفاظت سطح

بدی��ن منظور ،به بررس��ی اثر نانوذرات اکس��ید آه��ن ( )IIIدر

فلزات از خوردگی اس��تفاده میگردد .آژانس حفاظت از محيط

ح��ذف یون نیکل ( )IIاز محلول آبی پرداخته ش��د .شناس��ایی

زيس��ت ( ،)EPAحداکثر مقدار مجاز نيکل در آب آش��اميدني

س��اختار اکسید آهن ( )IIIتوسط تکنیکهایی نظیر طیفبینی

کودکان را  ۰/۰۴ mg/Lتعيين کرده اس��ت .حضور یون نیکل

م��ادون قرمز تبدیل فوریه ( ،)FT-IRاسپکتروس��کوپی اش��عه

در آبها و پسابها در غلظتهای باال برای سالمت انسان بسیار

ایکس ( )X-Rayو میکروس��کوپ الکترونی روبش��ی ((SEM

مض��ر گزارش ش��ده و مقدار مجاز یون نی��کل ( )IIدر فاضالب

انجام گرفت .تاثی��ر پارامترهای موثر در جذب نظیر  ،pHزمان

تخلی��ه ش��ده به محیط پذیرن��ده ،زمینهای کش��اورزی و چاه

تماس ،وزن جاذب و غلظت اولیه بررس��ی ش��د .جهت بررسی

جاذب برابر  2 mg/Lاس��ت ( .)4بنابراین ،حذف مقادیر اضافی

ایزوترم ج��ذب از مدلهای ایزوترمی النگمویر و فروندلیچ برای

نیکل از پسابها و محیطزیست امری ضروری به شمار میآید.

توصیف دادههای حاصل از جذب ،اس��تفاده شد .ترمودینامیک

روشها و جاذبهای مختلفی برای حذف یون نیکل از پسابها

ج��ذب توس��ط پارامترهایی نظیر انرژی اس��تاندارد آزاد گیبس

وج��ود دارد که گزارش ش��دهاند ( .)5-10برخی از این روشها

(  ،)∆Gآنتالپی اس��تاندارد (  )∆Hو آنتروپی استاندارد ( )∆S

دارای معایب��ی نظیر هزینه باال ،نیاز به تجهیزات خاص ،ظرفیت

°

توصیف شد و معادالت شبه درجه اول و دوم ،سینتیک واکنش

جذب پایین ،دشواری جداسازی و بازیابی جاذب به دلیل اندازه

را توصیف نمود.

کوچ��ک ذرات و پخش ش��دن آنه��ا در محلول هس��تند (.)10
عالوه بر این ،روشهای کالس��یک جداسازی شامل سانتریفوژ و

مواد ش��یمیایی مورد نیاز ش��امل :آهن ( )IIIکلراید شش آبه،

مغناطیس��ی بر پایه اکس��یدهای آهن به دلیل جداسازی سریع

تارتارات س��دیم ،سدیم هیدروکس��ید ،دی متیل گلی اکسیم،

حاصل از یک میدان مغناطیسی خارجی مورد توجه گستردهای

آمونیوم پرس��ولفات ،هیدروکلریدریک اسید  37درصد ،کلراید

قرار گرفته است (.)12 ،11

نیکل ش��ش آبه تهیه شدند .همچنین در تمام آزمایشها از آب

مطالعات در سالهای اخیر نشان داده که پدیده جذب سطحی

دوبار تقطیر استفاده شد.

روشی مناس��ب ،آس��ان و کمهزینه برای حذف انواع مختلف
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مواد و روشها

فیلتراس��یون ،گران و وقتگیر است .به همین دلیل ،جاذبهای

دوره دوازدهم /شماره سوم /پاییز 1398

°

°

زهرا اسدکی و همکاران

 -تهیه نانوذرات اکسید آهن ()III

ابتدا  250mLمحلول کلراید آهن ( 0/1 M )IIIرا در یک بشر

ریخته و در حال همزدن به وسیله همزن مغناطیسی75 mL ،

محلول سدیم هیدروکسید  ،1 Mبه صورت قطره قطره در دمای

 60 0Cبه آن اضافه ش��د .با افزودن سدیم هیدروکسید ،سریعا

تش��کیل رسوب اکس��ید آهن ( )IIIمشاهده گردید .پس از آن،

محل��ول در دم��ای  60 0Cبه مدت  2 hحرارت داده ش��دpH.

رس��وب حاصله پس از س��رد ش��دن کنترل گردید تا به حدود

 9برس��د ،سپس رسوب صاف ش��د و با آب مقطر و اتانول برای

محدوده مورد بررس��ی ،انجام گرفت .حجم مش��خص 25 mL

از محل��ول حاوی یون نیکل ( )IIبهعنوان نمونه جهت بررس��ی
اثر پارامترهای تاثیرگذار اس��تفاده ش��د .اثر پارامترهای مختلف

نظیر  ،)3-9( pHغلظ��ت اولیه محلول آالینده یون نیکل ()II
( ،)50-400 mg/Lزم��ان تم��اس ( ،)2-60 minمقدار جرم
جاذب ( )25-250 mgو دما ( )278-328 Kمورد بررسی قرار

گرفت .بهطور میانگین ،پس از بررس��یهای اولیه که حدود 10

آزم��ون مختلف جهت تعیین محدوده هر کدام از پارامترها بود؛

تع��داد  35آزمایش در مجموع تاثیر پارامترها و مطالعات جذبی

انج��ام گرفت .در مطالعه اثر هر ک��دام از پارامترها ،محلولهای
حذف س��دیم هیدروکس��ید اضافی شستشو داده ش��د .پس از
ﻣﺤﺪوده
 pHﺗﺴﺖ
ﺣﺎﺻﻞ از
حجمﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﺮاﺳﺎس
آزﻣﺎﻳﺸﺎت و
ﺗﻌﺪاد
ﺗﻌﻴﻴﻦ
کامل،ﺷﺪه و
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻌﻴﻴﻦمعلوم
ﺟﻬﺖجاذب
اوﻟﻴﻪو جرم
مش��خص
معین در
آﻻﻳﻨﺪه،نظر با
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوي مورد
ﺣﺠﻢ100 0
دمای C
در آون و در
حاصل
رس��وب
شستش��وی
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوي آﻻﻳﻨﺪه ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﺖ اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده
ﻣﺸﺨﺺ
ﺣﺠﻢ
ﮔﺮﻓﺖ.
اﻧﺠﺎم
،
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻮرد
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
اﺛﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ
ﺟﻬﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻋﻨﻮان
ﻪ
ﺑ
(
II
)
ﻧﻴﻜﻞ
ﻳﻮن
ﺣﺎوي
ﻣﺤﻠﻮل
از
25
mL
توس��ط همزن مغناطیسی با س��رعت  ،120 rpmهمزده شدند
شدن به
کلسینه
ﮔﺮﻓﺖ.برای
اﻧﺠﺎمسپس
گردید و
خشک
به مدت 2 h
ﻣﺸﺨﺺ
ﺣﺠﻢ
ﺑﺮرﺳﻲ،
ﻣﻮرد
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
مدت از ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ﻳﻮن ﻧﻴﻜﻞ ) (IIﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ
25 mL
،(50-400 mg/L
ﻧﻴﻜﻞ )) (II
ﻣﺤﻠﻮل آﻻﻳﻨﺪه ﻳﻮن
اوﻟﻴﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ  ،(3-9) pHﻏﻠﻈﺖ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
در اﺛﺮ
650-700ﺷﺪ.
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺘﻔﺎده
0
ها و ته
کردن
پ��س از
نهای��ت،
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيشد
داده
کوره قرار
 5 hدر دمای C
نش��ینی،(50-
400 mg/L
محلو(IIل )
ﻧﻴﻜﻞ )
س��انتریفوژﻳﻮن
ﻣﺤﻠﻮل آﻻﻳﻨﺪه
اوﻟﻴﻪ
(.)16ﻧﻈﻴﺮ  -9) pHو،(3درﻏﻠﻈﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺪ .اﺛﺮ
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،
ﻃﻮر
ﺑﻪ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻗﺮار
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻮرد
(
278
328
K
)
دﻣﺎ
و
(
25
250
mg
)
ﺟﺎذب
ﺟﺮم
ﻣﻘﺪار
،
(
2
60
min
)
ﺗﻤﺎس
تهیه زﻣﺎنﻃﻮراز باال،
باقیمانده
محلول
برداش��تن
-328محیط
معلق در
زﻣﺎن جذب
محلول
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﻲاز ﻗﺮار
(278و ﻣﻮرد
نانوذرات )K
شونده ،(2-60ﻣﻘﺪار ﺟﺮم ﺟﺎذب ) (25-250 mgو دﻣﺎ
ﺗﻤﺎس )min
آزﻣﺎﻳﺶ در
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻮد؛ ﺗﻌﺪاد 35
ﻣﺤﺪوده ﻫﺮ ﻛﺪام از
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﺣﺪود  10آزﻣﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ
اسپکتروفتومتر و
اس��تفاده از
ﺗﻌﻴﻴﻦجذب و
ﺟﻬﺖمیزان
آزﻣﻮننمک
حل کردن
( )IIبه
م��ادر از()stock
آزﻣﺎﻳﺶ در
دس��تگاه ﺗﻌﺪاد 35
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻮد؛
غلظت باﻛﺪام از
ﻣﺤﺪوده ﻫﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
وس��یله 10
ﻛﻪ ﺣﺪود
نیکلاوﻟﻴﻪ
ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي
محل��ول ﭘﺲ
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺬﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ،ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻦ
دس��ت آمده،
کالیبراسیون به
منحنی
اﻧﺠﺎم تهیه
مادر برای
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ وش��د.
ش��ش آبه تهیه
نیکل ( )IIکلرید
هرکدامﻣﻌﻴﻦ
شد.ﺑﺎ ﺣﺠﻢ
گرفتهﻧﻈﺮ
اندازه ﻣﻮرد
ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ،
اﺛﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام از
ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
محلولﺟﺬﺑﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎﺛﻴﺮ
در  pHﻣﺸﺨﺺ و ﺟﺮم ﺟﺎذب ﻣﻌﻠﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ،120 rpmﻫﻢزده ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ
دستاز آمده
میانگین نتایج
ش��د و
،120تکرار
س��ه بار
ﻣﻌﻠﻮمشد.ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲاز ﺑﺎآزمایش
ﺟﺎذبرقیق
50-400
غلظت
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ
ﻧﻬﺎﻳﺖ،بهﭘﺲ
ﺷﺪﻧﺪ و در
ﻫﻢزده
هاrpm
ﺳﺮﻋﺖ
 mg/Lﺟﺮم
ﻣﺸﺨﺺ و
محلولهاییدرباpH
ﻛﺮدن ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ و ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﺑﺎﻻ ،ﻣﻴﺰان ﺟﺬب و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
درصدﺑﺎ حذف
گرفته
نتیجه نهایی
به
اﺳﺘﻔﺎده از
درنهایتﻏﻠﻈﺖ
ش��د.ﺟﺬب و
ﻣﻴﺰان
درنظرﺑﺎﻻ،
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از
عنوان،ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﺮداﺷﺘﻦ از
ﻛﺮدن ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ و ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻣﺤﻴﻂ و
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ،اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻫﺮﻛﺪام از آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻫﺮﻛﺪام از
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ،واﻧﺪازه
دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﺎر ازﺗﻜﺮار
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﺳﻪ
ﺷﺪ1و و 2
معادله
اس��تفاده
نیکل ( )IIبا
ﺷﺪ.محلول
جذب
ظرفیت
اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ و()II
گیری یون نیکل
 روش اندازهﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .درﻧﻬﺎﻳﺖ درﺻﺪ ﺣﺬف و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﻜﻞ ) (IIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﺣﺬف و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﻜﻞ ) (IIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
درﺻﺪ
درﻧﻈﺮ
ﻋﻨﻮان،
آﻣﺪه ﺑﻪ
روش اندازهﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
(.)10
درﻧﻬﺎﻳﺖ آمد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .بهدست
متیل
ﻧﻬﺎﻳﻲ دی
ﻧﺘﻴﺠﻪ معرف
استفاده از
( )IIبا
دﺳﺖنیکل
گیریﻪیون
از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  1و  2ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ).(10
.(10
حضورآﻣﺪ
،10ﺑﻪبادﺳﺖ
 mg/mLو 2
گلیاکسیماز ﻣﻌﺎدﻟﻪ 1
های سدیم تارتارات
معر)ف
C C
)(1
% Re moval C 0 C t  100
(1) mg/mL
()1
% Re moval  0 C0 t  100
 ،10سدیم هیدروکس��ید  5 Nو آمونیوم پرسولفات
C0

 ،40 mg/mLبه روش اسپکتروفتومتری و با استفاده از دستگاه
)( 2
()2
اس��پکتروفتومتر  UV-1700انجام گرفت ( .)17حد تشخیص
)( 2
این روشدرحدود
اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ،
( .)18ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ و ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺬب ﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ) (mg/Lدر
استﺗﺮﺗﻴﺐ
 Ct500ﺑﻪ
 C0ng/mLو
در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ C0 ،و  Ctﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ و ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺬب ﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ) (mg/Lدر ﻟﺤﻈﻪ  tاﺳﺖ .در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎدل Ct
بهترتیب غلظت اولیه و غلظت جذب
در این معادل��ه C0 ،و Ct

ﺑﻪ  Ceو  qtﺑﻪ  qeﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد qt .ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ) (mg/gآﻻﻳﻨﺪه ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن  ،tو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  Vو  mﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺠﻢ
(،t)mg/Lدرو لحظه t
باقیمانده
نش��ده یا
 مطالعاتتعادلﺣﺠﻢ
هنگامﺗﺮﺗﻴﺐ
است .ودر mﺑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ V
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
ﭘﺲ از
جذب  qtﺑﻪ  qeﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد qt .ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ) (mg/gآﻻﻳﻨﺪه
ﺑﻪ  Ceو
(C  C )  V
qt (C 0 C )t  V
qt  0 mt
ﻟﺤﻈﻪ m t
اﺳﺖ .در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎدل Ct

 آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺰوﺗﺮم و ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ385
ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ
 -آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺰوﺗﺮم و
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺰوﺗﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﺪل اﻳﺰوﺗﺮﻣﻲ ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ و ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل  200 mgاﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ) (IIIﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺰوﺗﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﺪل اﻳﺰوﺗﺮﻣﻲ ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ و ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل  200 mgاﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ) (IIIﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻛﺪام از ﺑﺸﺮﻫﺎي ﺣﺎوي  25 mLاز ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﻜﻞ ) (IIﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ  50 -400 mg/Lاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي
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آزمایش��گاهی)(g
مطالع��ه و ﺟﺮم ﺟﺎذب
ﻣﺤﻠﻮلیکﻧﻤﻮﻧﻪ )(L
ﻫﺴﺘﻨﺪ.سیس��تم
بود که در
ای��ن تحقی��ق
ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ) (Lو ﺟﺮم ﺟﺎذب ) (gﻫﺴﺘﻨﺪ.
آالینده پس از گذش��ت زم��ان  ،tو همچنین  Vو  mبه ترتیب
ناپیوس��ته انجام گرفت pH .محلولها با اس��تفاده از دس��تگاه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  pHpzcﺟﺎذب اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ) ،(IIIﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎذب در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل  KNO3در pHﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 1-14
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 1-14
)g(KNOدر pH
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
حجمﺟﺎذب
آﻫﻦ ) ،(IIIﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺟﺎذب اﻛﺴﻴﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ
هستند.
ﻣﺤﻠﻮل 3جاذب
( )Lو جرم
محلولدرنمونه
هیدروکلریک و
pHpzcاسید
رقیقی از
ﺟﻬﺖلهای
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،محلو
 pHمتر و به کمک
ﺟﺎذب
pHpzc
رﺳﻢ ﺷﺪ و
pHpHpzc
بررس��ی ﺗﻐﻴﻴﺮات
جهت اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ
ﻧﻤﻮدار pH
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ
 pHآﻧﻬﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
س��دیم ﺑﻪ ﻣﺪت 48 h
(،)III
اکس��ید آهن
جاذب
همچنین،
پارامترها
کدام
بررسی اثر هر
ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮدار  pHاوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  pHرﺳﻢ ﺷﺪ و  pHpzcﺟﺎذب
pHاز آﻧﻬﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮات
شد.ﮔﺮﻓﺖ و
تنظیمﻗﺮار
هیدروکسید48 h
نمون��ه جاذب در تماس با محلول  KNO3در pHهای مختلف
شده وﺷﺪ.تعیین تعداد آزمایشات و حجم نمونه
در بازههای
تعیینﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺬﻛﻮر
ﻣﺬﻛﻮر
 1-14به مدت  48 hقرار گرفت و تغییرات  pHآنها بررسی شد.
ﺷﺪ .حاصل از تست اولیه جهت تعیین
ﺗﻌﻴﻴﻦنتایج
براساس
حاوی آالینده،
 Ctبه  Ceو  qtبه  qeتبدیل میش��ود qt .میزان جذب ()mg/g

حذف یون نيکل ( )IIبا استفاده از ...

اکسید آهن ( ،)IIIاز طیف مادون قرمز تبدیل فوریه ()FT-IR

س��پس نمودار  pHاولیه به تغییرات  pHرسم شد و pHpzc

و الگوی پراش اشعه ایکس استفاده شد و نتایج حاصل با مراجع

جاذب مذکور تعیین شد.

مقایسه گردید (شکل .)1

 -آزمایشها و مطالعات ایزوترم و ترمودینامیک

مطالع��ات ایزوترم با اس��تفاده از دو م��دل ایزوترمی النگمویر و

 -بررس�ی عوام�ل موث�ر در میزان ج�ذب آالینده نیکل

به هر کدام از بش��رهای ح��اوی  25 mLاز محلول نیکل ()II

ناپیوسته

( )IIبا اس�تفاده از نانوذرات اکس�ید آهن ( )IIIبه روش

فروندلیچ با انتقال  200 mgاکس��ید آهن ( )IIIس��نتز ش��ده،

 -اثر  pHو مقدار جاذب

ب��ا غلظته��ای مختلف بی��ن  50-400 mg/Lانج��ام گرفت.

 pHمحلول ،عامل مهمی در فرایند جذب س��طحی باالخص

غلظته��ای اولی��ه در  pHبهینه تنظیم گردید .برای رس��یدن

ب��رای فلزات س��نگین که امکان تش��کیل یون هیدروکس��ید

به تعادل ،هر یک از بش��رها با اس��تفاده از همزن مغناطیسی با

دارند ،اس��ت .جذب س��طحی یونه��ای فلزی ب��ه گروههای

س��رعت  120 rpmبه مدت یک ساعت همزده شدند .مطالعات

ترمودینامی��ک در دم��ای  5-50°Cانجام ش��د .ترمودینامیک

عاملی موجود در س��طح جاذب بس��تگی زی��ادی دارد (.)19

از رس��یدن به تعادل ،مقدار یون فلزی جذب شده با استفاده از

بر روی جاذب اکسید آهن ( ،)IIIجذب سطحی یون مربوطه

ب��رای اندازهگیری  pHبهینه جذب س��طحی یون نیکل ()II

جذب س��طحی با استفاده از محلول  50 mg/Lانجام شد .بعد

به عن��وان تابع��ی از غلظت ی��ون هی��دروژن ،در غلظت اولیه

اس��پکتروفتومتر اندازهگیری ش��د .در نهایت ،مقادیر مربوط به

 50mg/Lبررسی شد.

انرژی آزاد گیبس (میزان خودبهخودی بودن واکنش را نش��ان

بدین منظور  25 mLاز محلول نیکل ( )IIبا غلظت mg/L

میده��د) ،آنتالپی و آنتروپی محاس��به گردی��د و نتایج حاصل

 50به بش��رهای مجزا افزوده شد pH ،نمونهها با استفاده از

تفسیر شد.

 -مطالعه سینتیک

محلو له��ای  HCl 0/1 Nو  NaOH 0/1 Nدر محدوده

جهت بررس��ی سینتیک جذب 200 mg ،نانوذرات اکسید آهن

بین  3-9تنظیم ش��د ،س��پس  100 mgاز جاذب اکس��ید

( )IIب��ا غلظت  50 mg/Lاضافه ش��د .غلظت اولیه آالینده در

بش��رها ب��ه مدت  30 minبا س��رعت  120 rpmدر دمای

آه��ن ( )IIIبهطور مجزا به ه��ر یک از ظروف اضافه گردید.

( )IIIبه هر کدام از بش��رهای ح��اوی  25 mLاز محلول نیکل

 25 °Cدر ح��ال چرخش ق��رار گرفت .س��پس بعد از زمان

 pHبهین��ه تنظیم گردید .برای رس��یدن به تع��ادل ،هر یک از

تعادل ،محلول با دور  4000 rpmس��انتریفوژ ش��د و مقدار

بشرها با سرعت 120 rpmدر دمای  25 °Cبه مدت 60 min

همزده ش��دند .نمونهها در فواصل زمانی  5-60 minبه منظور

نیکل جذب ش��ده توس��ط جاذب ،بوس��یله اس��پکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر آنالیز شدند.

همچنین ،مقدار جاذب مورد اس��تفاده در فرایند جذب ،عامل

اندازه گرفته ش��د.

اندازهگی��ری مقدار یون فلزی حذف ش��ده از محلول ،توس��ط

یافتهها

یونهای فلزات س��نگین اس��ت .ب��ه منظور بررس��ی این اثر،

 -مشخصهیابی اکسید آهن ()III

مقادی��ر مختلف جاذب به  25 mLمحلول  50 mg/Lنیکل

تصاویر میکروسکوپ الکترونی ( )SEMبرای بررسی مورفولوژی

( )IIدر  pHبهینه اضافه و به مدت  30 minتوس��ط همزن

همچنین جهت شناسایی گروههای عاملی و تایید سنتز نانوذرات

شده است.

س��طح و اندازه ذرات جاذب سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت.
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مغناطیس��ی همزده شد .نتایج حاصل در نمودار  1نشان داده

386
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مه��م دیگ��ری در تعیی��ن ظرفیت جذب ج��اذب ،در محلول

-

ﻣﻣﺸﺨﺼﻪﻳﺎﺑﻲ اﻛﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ )(IIII

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮووﻧﻲ ) (SEMﺑﺮااي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ و اﻧﺪازه ذرات ﺟﺎذب ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ) ،(IIIزاز ﻃﻴﻒ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ
ﺪ
ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟ

رﻳﻪو )FT-
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻮر
همکاران
اسدکی
زهرا

ﺻﻞ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻘﺎﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻜﻞ .(1
ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ
ي ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ اﻳﻳﻜﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
 (IRو اﻟﮕﻮي

-

ﺴﻴﺪ آﻫﻦ ) (IIIﺑﻪ روش
ﺪه ﻧﻴﻜﻞ ) (IIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮذرات اﻛﺴﻴ
ﻣﻴﺰان ﺟﺬب آﻻﻳﻨﺪ
ن
ﺑﺮﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در
ﻧﺎﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ

 اﺛﺮﺮ  pHو ﻣﻘﺪار ﺟﺟﺎذب
اﻣﻜﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻮن ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ داررﻧﺪ ،اﺳﺖ.
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻪ ن
ﺺ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﺳ
 pHﻣﺤﻠﻮل ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ددر ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻻﺧﺺ
 pHﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي H
زﻳﺎدي دارد ) .(19ي
ﺟﺎذب ﺑﺴﺘﮕﻲ ي
ﺤﻲ ﻳﻮنﻫﺎي ﻓﻠﺰﺰي ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ب
ﺟﺬب ﺳﻄﺤ
ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻳﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﻮان ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻏﻠﻠﻈﺖ ﻳﻮن
ﺟﺎذب اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻫﻦ ) ،(IIIب
ﺤﻲ ﻳﻮن ﻧﻴﻜﻞ ) (IIﺑﺮ روي ﺟ
ﺟﺬب ﺳﻄﺤ
ﺳﻲ ﺷﺪ.
 50mg/Lﺑﺮرﺳ
ﻫﻴﺪروژن ،ددر ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ L
ﺳﺘﻔﺎده از
 pHﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﻮر  25 mLاز ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﻜﻞ ) (IIﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  50 mg/Lﺑﻪ ﺑﺸﺮﻫﺎي ﻣﺠﺰا اﻓﺰوده ﺷﺪH ،
ﺟﺎذب اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻫﻦ )(III
ﻈﻴﻢ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ  100 mgاز ﺟ
ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ  3-9ﺗﻨﻈ
ه
ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي  HCl 0/1 Nو  NaaOH 0/1 Nدر
ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻇﻇﺮوف اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﺮدﻳﺪ .ﺑﺸﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻣﺪت  30 minﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  120 rpmدر دﻣﺎي  25 °Cدر ﺣﺎل
ا
ﺑﻪﻃﻮر
ل ﭼﺮﺧﺶ
ب ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎذب
ﻧﻴﻜﻞ ﺟﺬب ﺷﺪ
نانوذرات و  Oر
XRDﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻔﻮژ ﺷﺪ
4000 rpm
الگویr
(ب)ﺑﺎ دور
Feﻣﺤﻠﻠﻮل
ﺗﻌﺎدل،
ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از زﻣ
ﮔﺮﻓﺖ.
شکل ( -1الف) تصاویر  SEMبا بزرگنمایی ﻗﺮار
ﻣﻘﺪارFe
نانوذراتﻣﺎن O
برابر
50000

2 3
2 3
ﻧﺎﻧﻮذرات ) Fe2O3ج(
) Fe2Oب( اﻟﮕﻮي XRD
ت
ﺗﺼﺎوﻳﺮ  SEMﺑﺎ ﺑﺰرﮔﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  50000ﺑﺮاﺑﺮ
ﺮ
ﺷﻜﻞ ) -1اﻟﻒ(
ﻧﺎﻧﻮذرات 3

 FT-IRاﻧﺪازه
اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻮﻣﺘﺮ
ﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ
نانوذراتﺷﺪFe O.
(ج) طیف

2 3
Fe2O
ت
ﻃﻴﻒ FT--IR
ﻧﺎﻧﻮذرات 3

ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻮنﻫﺎي
ل
دﻳﮕﺮي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﺟﺎذب ،در
ي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻣﻣﻘﺪار ﺟﺎذب ﻣﻮررد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ،ﻋﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ
 pHﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺑﻪ  25 mLﻣﺤﻠﻮﻮل  50 mg/Lﻧﻴﻜﻞ ) (IIدر H
ﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎذب ﻪ
اﻳﻦ اﺛﺮ ،ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨ
ﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻦ
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻴﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ ﻣﻣﺪت  30 minﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺰن ﻣﻐﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻫﻢزدده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺎﺻﻞ در ﻧﻤﻮدار  1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ

٥

=) (pHب( اﺛﺮ ﻣﻘﺪار ﺟﺎذب ﺑﺑﺮ ﻣﻴﺰان ب
=3-9 ،30 min
 ،0/1زﻣﻣﺎن ﺗﻤﺎسm :
ﺟﺬب ﻧﻴﻜﻞ ) (IIﺗﻮﻮﺳﻂ ﺟﺎذب Fe O

2 3
جاذب بر میزان جذب نیکل ( )IIتوسط جاذب Fe2O3
زمان تماس( )pH=3-9 ،30 min :ب) اثر مقدار

-

٦

اﺛﺛﺮ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس و ﻏﻠﻈﺖ ﻪ
اوﻟﻴﻪ

اﺳﺖ .ﭘﺪﻳﺪه
ﻈﺖ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﺖ
ﺻﺎﻓﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻏﻠﻈ
زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻏﻠﻠﻈﺖ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻣﺤﻠﻮل زﻳﺮ ﻓ
س ،ﺣﺪاﻗﻞ ن
زﻣﺎن ﺗﻤﺎس
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ﺴﻴﺪ آﻫﻦ ) (IIIﻛﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﺟﺎذب و ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آورددن وزن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺑﺮاي ﺟﺎذب اﻛﺴ
اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻣﺎن ﺗﻤﺎس ب
ﺟﺎذب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﻲ از زﻣﺎن در ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي  50-400 mg/Lﺑﺮرﺳﻲ
ﻄﺤﻲ ﻳﻮن ﻧﻴﻜﻞ ) (IIﺑﺮ روي ﺟ
 200 mgااﺳﺖ ﺟﺬب ﺳﻄ
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ﺟﺎذبg :
توسطﺟ
 ،50ﻣﻘﺪار
نیکل m
mg/L
جذباوﻟﻴﻪ:
ﺖ
)ﻏﻠﻈﺖ
ﺟﺎذب Fe2O3
-1ﻧﻴﻜﻞ )
ﺬب
ﺟﺬ
 pHﺑﺮ ﻣﻴﺰان
ﻧﻤﻮدار ) -1اﻟﻒ( اﺛﺮ p
ﺗﻮﺳﻂ
جاذب ( Fe2O3غلظت اولیه ،50 mg/L :مقدار جاذب،0/1 g :
()II
میزان
 pHبر
(الف)(IIاثر
نمودار

حذف یون نيکل ( )IIبا استفاده از ...

)اﻟﻒ(

)اﻟﻒ(

)ب(

)ب(

 (IIاز ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ )ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻟﻴﻪ ،50 mg/L :ﻣﻘﺪار ﺟﺎذب،0/2 g :
ﺣﺬف ﻧﻴﻜﻞ ) I
ﻧﻤﻮدار ) -2اﻟﻒ( ﺗﺎﺛﻴﺮ ززﻣﺎن ﺑﺮ روي ﺣ
ل
روي ﺣﺬف ﻧﻴﻜﻞ ) (IIاز
ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ ي
ﺖ
ب( ﺗﺎﺛﻴﺮ
زﻣﺎن ﺗﻤﺎﺎس) (pH=7 ،1-60 min :ب
ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ )ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ:

ﻟﻴﻪ7 ،60:
=(pH
min
زﻣﺎن ﺗﻤﺎس:
ﻣﺤﻠﻮل ،آﺑﻲن
ب0/2 g :
ﺟﺎذب
ﺣﺬف5
-400
 ،50ﻣﻘﺪار ﺟﺎذب،0/2 g :
mg/L
)ﻏﻠﻈﺖ اوﻟ
 (IIاز
ﻣﻘﺪار I
،50ﻧﻴﻜﻞ )
 mg/Lﺣ
ﻧﻤﻮدار ) -2اﻟﻒ( ﺗﺎﺛﻴﺮ ززﻣﺎن ﺑﺮ روي

نمودار ( -2الف) تاثیر زمان بر روی حذف نیکل ( )IIاز محلول آبی (غلظت اولیه ،50 mg/L :مقدار جاذب ،0/2 g :زمان تماس)pH=7 ،1-60 min :
ل
روي ﺣﺬف ﻧﻴﻜﻞ ) (IIاز
ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ ي
ﺖ
ب( ﺗﺎﺛﻴﺮ
زﻣﺎن ﺗﻤﺎﺎس) (pH=7 ،1-60 min :ب
ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ )ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ:

(ب) تاثیر غلظت اولیه بر روی حذف نیکل ( )IIاز محلول آبی (غلظت اولیه ،50-400 mg/L :مقدار جاذب ،0/2 g :زمان تماس)pH=7 ،60 min :
زﻣﺎن ﺗﻤﺎس(pH=7 ،60 min :
ب ،0/2 g :ن
 ،50ﻣﻘﺪار ﺟﺎذب
5 -400mg/L

ﺑﺤﺚ

ﺑﺤﺚ

 -اثر زمان تماس و غلظت اولیه

زمان تماس ،حداقل زمان الزم براي رسیدن به یک غلظت ثابت

که زمان تماس جاذب و محلول آنالیت بهینه گردد .با بهدس��ت
آوردن وزن بهین��ه برای جاذب اکس��ید آه��ن ( )IIIکه برابر با

٨

 200 mgاس��ت جذب س��طحی یون نیکل ( )IIبر روی جاذب

در محلول زیر صافی یا همان غلظت تعادلی است .پدیده جذب

به عنوان تابعی از زمان در غلظتهای  50-400 mg/Lبررسی

سطحی یک تعادل ترمودینامیکی اس��ت .فرایند جذب همواره

گردید و در نمودار  2نشان داده شده است.

در یک بازه زمانی به تعادل میرس��د ( .)20لذا ضروري اس��ت
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٨

زهرا اسدکی و همکاران

بحث

pHه��ای باالتر ،درصد ح��ذف نیکل افزایش مییاب��د زیرا که
ام��کان حذف یون فلزی از طریق تش��کیل هیدروکس��ید نیکل

 -شناسایی جاذب سنتزی

( )IIعالوه بر حذف ناشی از جذب سطحی توسط جاذب وجود

همانطور که در تصویر (الف) ش��کل  1مش��اهده میش��ود قطر

دارد .همچنین از آنجاییکه  pHpzcجاذب اکسید آهن ()III

ذرات  Fe2O3تقریب��ا بین  65-205 nmاس��ت .ب��رای تایید

برابر  6است؛ درpHهای باالتر از  ،pHpzcسطح جاذب منفی

تش��کیل نانوذرات ،الگوی پراش اشعه ایکس از نانوذرات اکسید

بوده و جاذبه الکتروس��تاتیک بهعنوان عاملی مساعد در افزایش

آهن در تصویر (ب) ش��کل  1نش��ان داده شده است .پیکهای

راندمان جذبی است .در نتیجه  pHبرابر  7به عنوان  pHبهینه

شاخص اکسید آهن ( )IIIدر نواحی  33° ،36° ،42°،50°،55°و

انتخاب گردید و در بررس��ی سایر پارامترها استفاده شد .الزم به

 2θ= 25°ظاهر شده است که با الگوی  XRDنانوذرات اکسید

ذکر اس��ت که  pHPZCجاذب نیز بررسی شد و نتایج نشان داد

آهن ( )IIIمطابقت میکند ( .)21ساختار نانوذرات اکسید آهن

که جاذب اکس��ید آهن ( )IIIدارای  pHpzcبرابر  6اس��ت .در

( )IIIتولید ش��ده ،توسط طیف  FT-IRدر تصویر (ج) شکل 1

نتیجه درpHهای کمتر از  ،6سطح جاذب مثبت و درpHهای

نمایان اس��ت .در طیف بهدس��ت آمده از نانوذرات اکسید آهن

باالتر از نقطه ایزوبستیک ،سطح جاذب منفی است.

( ،)IIIبان��د ارتعاش��ی در محدوده عدد موج��ی  3440 cm-1و

با توجه به تصویر (ب) نمودار  ،1با افزایش مقدار جاذب ،درصد

 1640 cm-1ناش��ی از ارتعاش کشش��ی و خمش��ی قوی گروه

حذف نیکل ( )IIبه س��رعت افزای��ش یافته که این امر به دلیل

هیدروکس��یل ( )OHاس��ت .دومین باند ارتعاشی در محدوده

افزایش مس��احت سطح و تعداد س��ایتهای فعال در دسترس

عدد موجی  478 cm-1و  573 cm-1دیده میشود که ناشی از

اس��ت ( .)24در حالت کلی ،با افزایش می��زان جاذب ،به دلیل

باند ارتعاشی  Fe-Oموجود در اکسید آهن ( )IIIاست (.)16

افزایش مس��احت سطح و در دس��ترس بودن محلهای جذبی

 -بررس�ی عوامل موثر در میزان جذب آالینده نیکل ()II

زی��اد در اثر افزایش مقدار ج��اذب ،راندمان جذب افزایش یافته

با استفاده از جاذب سنتزی به روش ناپیوسته

اس��ت .اما چون مقدار جرم ج��اذب در معادله مذکور ،در مخرج

 -بررسی تغییرات  pHو مقدار جاذب

کسر قرار دارد؛ هر چه مقدار جاذب افزایش یابد؛ ظرفیت جذب

همانط��ور ک��ه در تصویر (الف) نمودار  1مش��خص اس��ت؛ یک

کاهش مییاب��د .در حقیقت ،با افزایش مقدار جاذب تعدادی از

کاهش ج��ذب درpHهای پایین مش��اهده میش��ود .در pH

محلهای جذبی در طول فرایند جذب غیر اشباع باقی میمانند

پایین ،یونهای هیدروژن ،بیش��تر س��ایتهای موجود در سطح

( Baseri .)25و هم��کار نی��ز در مقاله خود به نتیجه مش��ابه

جاذب را اش��غال میکنن��د .لذا ،جذب س��طحی نیکل به دلیل

رس��یدند و افزایش مقدار جاذب را به عنوان عامل مساعدی در

دافعه الکترواس��تاتیک بین ی��ون هیدروژن و ی��ون نیکل ()II

افزایش راندمان حذف اعالم کردند .همچنین متذکر ش��دند که

کاهش مییابد .ش��ار س��طحی نان��وذرات در  pHباالتر افزایش

افزایش مقدار جاذب تا مقدار مش��خصی ،راندمان باالیی داشته

یافت��ه و رقابت بین یون نی��کل ( )IIو هیدروژن کاهش مییابد

و پس از آن ،تغییرات نامحسوس��ی در راندمان حذف مش��اهده

و یون نیکل ( )IIدارای بار مثبت س��طحی میش��ود .لذا جذب
الکترواستاتیک بین آنها افزایش مییابد و باعث افزایش راندمان

بهینه اعالم نمودند ( .)25با توجه به نتایج بهدست آمده ،درصد

ح��ذف میش��ود ( .)22درpHهای باالتر ،یون هیدروکس��ید،

ح��ذف با اس��تفاده از جاذب  Fe2O3پ��س از مقدار 200 mg

س��ایتهای موجود در سطح جاذب را اشغال میکنند .بنابراین،

تقریب��ا ثابت مانده اس��ت ،لذا این مقدار به عن��وان مقدار بهینه

جذب س��طحی یون نیکل ( )IIبه دلیل جاذبه الکترواس��تاتیک

جاذب در شرایط بهکار برده شده انتخاب گردید.

(س��طح منفی جاذب) افزایش مییابد ( pH .)23بهینه جذب

 -بررس�ی تغییرات زمان تماس سطحی و غلظت آالینده

س��طحی یون نی��کل ( 7 ،)IIاس��ت .الزم به ذکر اس��ت که در
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میش��ود و مقدار  0/2 gجاذب مغناطیس��ی را به عنوان مقدار

ﺳﺎزي
ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي
ﻟﺬا دردر ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﻣﻲﻛﻨﻛﻨﻨﻨﺪﺪ وو ﻟﺬا
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪه رارا ﻣﺸﺨﺺ
ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه
ﺟﺎذب وو ﺟﺬب
ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب
ﻣﻴﺎن ﺳﻄﺢ
ﻛﻨﺶ ﻣﻴﺎن
ﺑﺮﻫﻢﻛﻨﺶ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﻫﻢ
ﺳﻄﺤﻲ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ،
ﻫﺎي ﺟﺬب
اﻳﺰوﺗﺮمﻫﺎي
اﻳﺰوﺗﺮم
ﻧﻤﻮد.
ﻣﺸﺨﺺﻧﻤﻮد.
ﺳﻄﺤﻲراراﻣﺸﺨﺺ
ﺟﺬبﺳﻄﺤﻲ
ﻣﻬﻢدردرﺟﺬب
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﻣﻬﻢ
ﺗﻮانﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻣﻲﺗﻮان
اﻳﺰوﺗﺮمﻫﺎﻫﺎﻣﻲ
اﻳﻦاﻳﺰوﺗﺮم
اﺳﺘﻔﺎدهازازاﻳﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺎﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻮﺛﺮﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺎذبﻣﻮﺛﺮ
ﺟﺎذب
حذف یون نيکل ( )IIبا استفاده از ...

)ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﺧﻄﻲ)ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻣﻌﺎدﻻتﺧﻄﻲ
اﺳﺘﻔﺎدهازازﻣﻌﺎدﻻت
ﻣﺪلﺑﺎﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده
اﻳﻦﻣﺪل
دﻫﺪ.اﻳﻦ
ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻧﺸﺎنﻣﻲ
ﺟﺎذبراراﻧﺸﺎن
رويﺟﺎذب
ﻻﻳﻪﺑﺮﺑﺮروي
ﺗﻚﻻﻳﻪ
ﺟﺬبﺗﻚ
ﺳﻄﺢﺟﺬب
ﻳﻚﺳﻄﺢ
ﺗﺸﻜﻴﻞﻳﻚ
ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﺪلﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ
ﻣﺪل

نیکل ()II

:(:(30
30--28
ﺷﻮد))28
ﻣﻲﺷﻮد
ﺗﻮﺻﻴﻒﻣﻲ
)ﻣﻌﺎدﻟﻪ((44ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﺧﻄﻲ)ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ
((33ووﻏﻴﺮ

(ب)( نمودار  2نش��ان میدهد که تعادل در زمان
تصویر (الف) و ))(33

تم��اس  60 minو باالتری��ن غلظت قابل ح��ذف 400 mg/L

حاصل ش��د(44)) .
زمان( تماس به عنوان عامل مساعد بوده که هرچه

زمان تماس باالتر باش��د؛ مجاورت آالینده با جاذب بیشتر بوده

و در نتیجه؛ جذب س��طحی بیشتر میشود .البته پس از اشباع
ش��دن س��طح جاذب ،با افزایش زمان تماس نیز ،افزایش��ی در

ظرفیت جذب مش��اهده نمیش��ود .جذب س��ریع در آغاز زمان
تماس به دلیل دردسترس بودن سطوح جذب فعال بیشتر است.

در این مرحله جذب اساس��ا در س��طح ج��اذب رخ میدهد .اما

()3

CCee CCee
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 1
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١٠
١٠در آن  qeمق��دار ج��ذب س��طحی نیکل ب��ر روی جاذب
ک��ه

) Ce ،(mg/gغلظت تعادلی حل شونده در محلول اولیه است.
 Qmو  KLظرفیت جذب س��طحی تک الیه را نشان میدهند و
به ثابتهای معادله جذب سطحی مربوط هستند .افزایش مقدار

 KLبا افزایش دما وابس��تگی قوی یون فلزی با س��طح جاذب را

نش��ان میدهد .پارامترهای النگمویر با استفاده از شیب
جاذب در
بعد از جذب ﻛﻪ
خط Qوو
س��طح ﺑﺮ روي
ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻜﻞ
ظرفیتﺟﺬب
آغاز ،ﻣﻘﺪار
س��ریعدردرآن qe
اش��باع ﺟﺎذب ) Ce ,(mg/gﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪه در ﻣﺤﻠﻮل اوﻟﻴﻪ اﺳﺖm .
آن
در
ش��ده و فرایند ﻛﻪ
CQ/qو
.
اﺳﺖ
اوﻟﻴﻪ
ﻣﺤﻠﻮل
در
ﺷﻮﻧﺪه
ﺣﻞ
ﺗﻌﺎدﻟﻲ
ﻏﻠﻈﺖ
C
,
)(mg/g
ﺟﺎذب
روي
ﺑﺮ
ﻧﻴﻜﻞ
ﺳﻄﺤﻲ
ﺟﺬب
ﻣﻘﺪار
q
از مبدا حاصل از رس��م معادله خط  Cدر مقابل m
عرض e
جذب با e
انتقال از محلهای بیرونی ذرات جاذب
e
ﻣﻘﺪار  Ke Lﺑﺎ
 KLﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻚ ﻻﻳﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ .eاﻓﺰاﻳﺶ
اﻓﺰاﻳﺶسطح
تش��کیل
فروندلیچ
ﺟﺬب(.)31
گردند
محاس��به می
عامل،
ﺗﻚاین
ش��ود و
ﺟﺬب می
ﻇﺮﻓﻴﺖکنترل
جذبی Kدرونی
به محلهای
جذبﺑﺎ
ﻣﻘﺪار KL
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
مدلﻣﺮﺑﻮط
ﺳﻄﺤﻲ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
س��ببدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖﻫﺎي
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻻﻳﻪ را
ﺳﻄﺤﻲ
L
ﻋﺮض ازاز
و
ﺧﻂ
ﺷﻴﺐ
از
اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎ
ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
دﻫﺪ.
ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن
را
ﺟﺎذب
ﺳﻄﺢ
ﺑﺎ
ﻓﻠﺰي
ﻳﻮن
ﻗﻮي
واﺑﺴﺘﮕﻲ
دﻣﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ
چند الیه را نش��ان میدهد ( .)33 ،32این مدل با اس��تفاده
کندتــر شدن جذب میگردد ،بهطوریکه بعد از  60 minتغییر
ﻋﺮض از
ﺷﻴﺐ ﺧﻂ
ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎدراﺳﺘﻔﺎده
ﺣﻞﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻧﺸﺎنCﻣﻲدﻫﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي ﻳﻮن ﻓﻠﺰي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب را
اﺳﺖ .و Qmو
ﻣﺤﻠﻮلاز اوﻟﻴﻪ
ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدﻟﻲ
ﻛﻪ در آن  qeﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻜﻞ ﺑﺮ روي ﺟﺎذب )e ,(mg/g
ﺟﺬب )6
ﺳﻄﺢ(معادله
خط��ی
ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ غیر
(معادل��ه  )5و
مع��ادالت
همچنین،
(.)26
رﺳﻢرخ نم
ج��ذب
ﻣﺒﺪامیزان
قاب��ل توجــهی در
ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﺧﻂ
ﺣﺎﺻﻞ از
توصیفرا
ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ
خطی( .ﻣﺪل
ﮔﺮدﻧﺪ )31
 Ce/qﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
دهد Ce
در ﻣﻘﺎﺑﻞ e
ﺧﻂ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
رﺳﻢ
از
ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﺒﺪا
( .(31.)34ﻣﺪل ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻄﺢ ﺟﺬب ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ را
ﮔﺮدﻧﺪ )
ﻣﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
C
/q
ﻣﻘﺎﺑﻞ
در
C
e
e
e
نترﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖﻫﺎيمیشود
در غلظ
است که
دهنده
ﻇﺮﻓﻴﺖ نشان
مش��اهدات
 Kﺑﺎ
پایی و
هایدﻫﻨﺪ
ﻧﺸﺎنتﻣﻲ
ﻻﻳﻪ را
آن ﺗﻚ
ﺳﻄﺤﻲ
ﺟﺬب
این KL
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار L
.(34
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ) .(33 ,32اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﻲ )ﻣﻌﺎدﻟﻪ  (5و ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ )ﻣﻌﺎدﻟﻪ  (6ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮد )
حذف یون
برای
ﻣﻲدر
کافی
تعداد س��ایتهای
نیکلﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﻲ )ﻣﻌﺎدﻟﻪ  (5و ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ )ﻣﻌﺎدﻟﻪ  (6ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮد ).(34
اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺪل ﺑﺎ
جاذباﻳﻦ
سطح.(33 ,
دﻫﺪ )32
ﻧﺸﺎن
اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي ﻳﻮن ﻓﻠﺰي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 1از ﺷﻴﺐ ﺧﻂ و ﻋﺮض از
( )IIوج��ود )
()5
log q e  log K F  log C e
دارد(5،با افزایش غلظت یون نیکل( )IIس��ایتهای
1n
ﭼﻨﺪq e
 log
ﻣﺒﺪا ﺣﺎﺻﻞ )از(5رﺳﻢ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ  Cدر ﻣﻘﺎﺑﻞ  C /qﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ) .(31ﻣﺪل ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ K  log C e
logرا
ﺟﺬب
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻄﺢ1/ n F
e
e
افزایش eغلظت،
نداشته؛ لذا با
یون فلزی وجود
n
کافی برای حذف)(6
ﻻﻳﻪq
e  K F Ce
1/ n
جذب سطحی )در(6
qe  K
( n.)27ﺛﺎﺑﺖﻫﺎي ﺑﺪون ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ()6
اﻳﻦمییابد
کاهش
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب و ﺷﺪت ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ در F Ce
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ارﺗﺒﺎط
.(34
)ﻣﻌﺎدﻟﻪ  (5و ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ )ﻣﻌﺎدﻟﻪ  (6ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮد )
 Kوﻣﺪل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﻲ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ Fاﻳﻦ
.(33 ,32
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ )
سطحیﺛﺎﺑﺖﻫﺎي ﺑﺪون ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب و ﺷﺪت ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
جذب KFو n
ایزوترمیﻣﻌﺎدﻟﻪ
 مطالعات در اﻳﻦﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺬب اﻳﺪهال ﻣﻘﺎدﻳﺮ  nﺑﻴﻦ  1ﺗﺎ  10ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺟﺬب ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺐ
در این معادله  Kو  nثابت 1
ترتیب
هستندqکه ب
بعدی
چگونگی بره
س��طحی،
ایزوترم(5
)
log
بدونK F
های 
log C
ﺟﺬب اﻳﺪهال
های جذبﺷﺮاﻳﻂ
ﺷﻴﺐ
logهاز
اﺳﺘﻔﺎده
ﭻ ﺑﺎ
ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﺳﺖ.
س��طحدﻫﻨﺪه ﺟﺬب ﻣﻄﻠﻮب
میان 10ﻧﺸﺎن
کنش  1ﺗﺎ
ﻣﻘﺎدﻳﺮم nﺑﻴﻦ
F
e 
e
ﺧﻂ و ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﺣﺎﺻﻞ از رﺳﻢ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ  log qeدر ﻣﻘﺎﺑﻞ  log Ceﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ n
(.
1
)ﺟﺪول
با ظرفیت جذب و ش��دت جذب سطحی1/ nدر ارتباط هستند .در
جاذب و جذب ش��ونده را مشخص میکنند و لذا در بهینهسازی
)(6
ﺧﻂ و ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﺣﺎﺻﻞ از رﺳﻢ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ  log qeدر ﻣﻘﺎﺑﻞ  log Ceﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ )ﺟﺪول qe  K F Ce.(1
ش��رایط جذب ایدهال مقادیر  nبین  1تا  10نشاندهنده جذب
ﺑﻌﺪيمه��ا م
ای��ن ایزوتر
اس��تفاده
ج��اذب موثر
توانﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب و ﺷﺪت ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﻫﺴﺘﻨﺪیﻛﻪ
ﻫﺎياز ﺑﺪون
هس��تند .وبا nﺛﺎﺑﺖ
در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ KF
مطلوب است .همچنین پارامترهای فروندلیچ با استفاده از شیب
پارامترهای مهم در جذب سطحی را مشخص نمود.
°
mg/Lﭻ50
ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 25و
اﺳﺖ.دﻣﺎي C
ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ در
ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ و
ﻫﺎي
ﺟﺪول 1ﺗﺎ -ﺛﺎﺑﺖ
یکﻣﻘﺎدﻳﺮ
اﻳﺪهال
ﺟﺬب
مدلﺷﺮاﻳﻂ
ﺷﻴﺐ
از
اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎ
ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻣﻄﻠﻮب
ﺟﺬب
دﻫﻨﺪه
ﻧﺸﺎن
ﺑﻴﻦ 1
خ��ط و عرض از °مبدا حاصل از رس��م معادل��ه خط  log qدر
 10بر روی جاذب
تک الیه
سطح nجذب
تشکیل
النگمویر
ﺟﺪول  -1ﺛﺎﺑﺖﻫﺎي ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ و ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ در دﻣﺎي  25 Cو ﻏﻠﻈﺖ 50 mg/L

(جدول .)1
ﮔﺮدﻧﺪمی
محاسبه
log Ce log
(معادلهدر ﻣﻘﺎﺑﻞ Ceمقابل
ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ
ﺛﺎﺑﺖﻫﺎي
ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ
ﺛﺎﺑﺖازﻫﺎي
معادالت
را نشان میدهد .این مدل با استفاده
گردند .(1
)ﺟﺪول
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
خطیlog q
ﺧﻂ و ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﺣﺎﺻﻞ از رﺳﻢ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ e
0/R
980
0/980

8/6

ﺛﺎﺑﺖ
)qm (mg/g
ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮK
RL
همانR
)L (L/mg
خوبی
س��نتزی ،تطابق
ﻫﺎي جاذب
گردد،
مالحظه می
طور که
2
2

0/R
937
0/937

0R/02
L
0/02

)KL 0(L/mg
/13

0/13

qm 43
)(mg/g
/5

43/5

°
50 mg/L
غلظتﻏﻠﻈﺖ
 25و 25و
دﻣﺎيC °
ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻدردر
ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ و
ﻫﺎي
جدولﺛﺎﺑﺖ
ﺟﺪول -1
50 mg/L
دمای C
فروندلیچ
النگمویر و
ﮔﺮدد،های
 -1ثابت
ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﻘﺪار
ﻣﺪل ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ و
دو
ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ
ﺳﻨﺘﺰي ،ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﺟﺎذب
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺟﺎذب ﺳﻨﺘﺰي ،ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ دو ﻣﺪل ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ و ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﻘﺪار
ﺛﺎﺑﺖﻫﺎي ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ
ﺛﺎﺑﺖﻫﺎي ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ
اﻳﺰوﺗﺮم ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺰوﺗﺮم ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار
2
)qm (mg/g
)KL (L/mg
ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و Rﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه RL
 R2اﻳﺰوﺗﺮم ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ nﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺰوﺗﺮم KF
ﻣﻘﺪار
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب اﺳﺖ.
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ
43و ﻣﻘﺪار 1
ﺷﺪ 0.ﻣﻘﺎدﻳﺮ 1</5n< 10
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 43/50mg/gﻣﺤﺎﺳﺒﻪ/13
 Fe02Oﺑﺮاﺑﺮ /02
/937
روي ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ /6
 0/980ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از2/8
 8ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ ﺑﺮاي 3
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از روي ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ ﺑﺮاي  Fe2O3ﺑﺮاﺑﺮ  43/5 mg/gﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﻣﻘﺎدﻳﺮ  1< n< 10و ﻣﻘﺪار 1
<  0< RLﻧﻴﺰ ﺟﺬب ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎذب را اﺛﺒﺎت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺟﺬب ﻧﻴﻜﻞ ) (IIﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﺬﻛﻮر ،ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ و ﺳﻄﺢ
<  0< RLﻧﻴﺰ ﺟﺬب ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎذب را اﺛﺒﺎت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺟﺬب ﻧﻴﻜﻞ ) (IIﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﺬﻛﻮر ،ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ و 2ﺳﻄﺢ
ﺟﺎذبدﻫﺪ اﻣﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ و
ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ
ﺳﻨﺘﺰي ،ﺑﺎﺗﻄﺎﺑﻖ
ﻫﺘﺮوژنﮔﺮدد،
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ
ﻣﻘﺪار درRاﻳﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻﺟﺬب
آﻣﺪه ،ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻣﺪلﺑﻪدﺳﺖ
ﻇﺮﻓﻴﺖدوﺟﺬب
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎذب ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
.(35
اﺳﺖ )
ﻧﺎﻧﻮذرات
دوره دوازدهم /شماره سوم /پاییز 1398
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﺟﺎذب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ
ﻧﺎﻧﻮذرات ﻫﺘﺮوژن اﺳﺖ ) .(35ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 390
آوردهﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻣﺪل ﺑﺎ
ﺑﻬﺘﺮدر اﻳﻦ
دﻫﻨﺪه( ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﻧﺸﺎن
ﺑﻮده و
اﻳﺰوﺗﺮم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻳﺰوﺗﺮم ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ
ﺟﺬب اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار qm
ijhe.tums.ac.ir
ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﻴﺸﺘﺮﺣﺬف
ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮﻒ در
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺎذب
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول 2
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و
ﻧﻴﻜﻞ )II
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺎذبﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺬف ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﻜﻞ ) (IIﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و در ﺟﺪول  2آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از روي ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ ﺑﺮاي  Fe2O3ﺑﺮاﺑﺮ  43/5 mg/gﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﻣﻘﺎدﻳﺮ  1< n< 10و ﻣﻘﺪار 1

R2
R2
qm
qm
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ﺛﺎﺑﺖﻫﺎي ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ
2n/8
2/8

(معادله  )4توصیف می n
R
شود (:)28-30
 )3و غیر خطی
2

KF
8K/6F

e

ﺟﺪول  -2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺟﺎذبﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه ﻧﻴﻜﻞ )(II

زهرا اسدکی و همکاران

ﺟﺎذب ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺟﺎذبﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺪول -2ﻧﺎمﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
)m (mg/gدر qﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه ﻧﻴﻜﻞ )(II
ﻣﺮﺟﻊ

ﻧﺎﻧﻮذرات SDS–Fe3O4
ده��د اما مقدار R2
نش��ان می
ﺟﺎذب
ب��ا دو مدل النگمویر و فروندلیچ ﻧﺎم
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﺻﻤﻎ ﮔﻮآر
بیش��تر بوده و
النگمویر
ایزوت��رم فروندلیچ نس��بت ب��ه ایزوترم
SDS–Fe
ﻧﺎﻧﻮذرات 3O4
Pal/MgAl–LDH

ﺻﻤﻎمقدار
جذبﺑﺎاست.
زﻣﻴﻨﻲ فرایند
ﺑﺎدام مدل با
بهتر این
نش��اندهنده تطابق
ﮔﻮآر
اﺻﻼح ﺷﺪه
ﭘﻮﺳﺖ
CoFe2O4-NPs
النگمویر برای
 qmبهدس��ت آمده از روی عرض از مب��دأ معادله
Pal/MgAl–LDH
CoFe2O4-NPs-NBNPIEA

مقادیر 1< n> 10
ش��د.
 Fe2O3برابر  43/5 mg/gمحاس��به
CoFe
2O4-NPs
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﻛﺮﺑﻨﻲ
(MWCNTs
ﭼﻨﺪﻻﻳﻪ )
 CoFeاثبات
جاذب را
و مقدار  0< RL> 1نیز جذب مطلوب توس��ط
2O4-NPs-NBNPIEA
ﻏﺸﺎ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺎ ﺣﻔﺮات ﻣﺎﻛﺮو
چند
ذرات مذکور،
توس��ط نان��
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ()II
میکنن��د ،لذا جذب نیکل
ﻛﺮﺑﻨﻲ
(MWCNTs
ﭼﻨﺪﻻﻳﻪو )
ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﮔﺮاﻧﻮﻟﻲ
(.)35ﺣﻔﺮات
هتروژنﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺎ
الیه و س��طح نانوذرات ﻏﺸﺎ
)(MGTWبه
ﻣﺎﻛﺮوتوجه
همچنین با
است اﺻﻼح ﺷﺪه
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭼﺎي ﺳﺒﺰ
ظرفیت ﻓﻌﺎل
ﻛﺮﺑﻦ
ﮔﺮاﻧﻮﻟﻲاستفاده شده
جاذب
جذبآﻫﻦ
ظرفیت جذب بهدست آمده ،ﻧﺎﻧﻮذرات
مختلفﺷﺪه
هایاﺻﻼح
جاذيبﺳﺒﺰ
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭼﺎ
)(MGTW
محلول
حذف
اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ )
در ای��ن پژوهش با عملکردﻧﺎﻧﻮذرات
در(III
شدهآﻫﻦ
ﻧﺎﻧﻮذرات
است.
نیکل ( )IIمقایسه و در جدول  2آورده

)(36
41/20
اکس��ید آهن
مقایس��ه ظرفیت
جذبqmماکزیمم جاذب نانوذرات ﻣﺮﺟﻊ
)(mg/g
)(15
6/74
نش��ا(ندهنده
نان��وذرات و جاذبهای طبیعی36) ،
( )IIIب��ا س��ایر41/20
)(37
23/90
ها اس��ت.
این6جاذب نس��بت به س��ایر جاذ)ب
(15
راندم��ان ب��االی/74
)(38
27/49
مغناطیس��ی
یکه
همچنین ،از آنجای
 23این جاذب بهصورت جاذب )(37
/90
)(37
151/51
وجود داشته
جداسازی راحتتر و مناس��بتر آن)(38
اس��ت؛ امکان 27/49
)(39
38/46
باقیمانده در
توان
و ب��ه راحتی می
151آنالی��ز و اندازهگیری نی��کل)(37
/51
)(40
5/21
جاذبهایی
محل��ول را انج��ام
که(39
داد .البته الزم به ذکر اس��ت )
38/46
)(39
26/39
 CoFe2O4-NPs-NBNPIEAدارای )(40
5/21
ظرفیت جذب
مانن��د
)(38
0/31
((39)III
)
نسبت26
بسیار باالتری /39
هستند؛ اما
11به نانوذرات اکسید آهن )(41
/53
(
38
)
0
/
31
مصارف
دارند و
جهتﺣﺎﺿﺮ
ﭘﮋوﻫﺶ
هزینه43زیادی جهت س��نتز در
این جاذبها/50 ،
)(41
11
/
53
صنعتی ،از لحاظ اقتصادی به صرفه نیستند.

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
43/50
ﻧﺎﻧﻮذرات اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ )(III
آﻫﻦب)
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢﺪ
ﻧﺎﻧﻮذرات اﻛﺴﻴ
ﺟﺎذب
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ
ﺟﺬب
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ
(IIﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه راﻧﺪﻣﺎن
ﻃﺒﻴﻌﻲ،
ﺣﺬف ﺟﺎذب
ﻧﺎﻧﻮذرات و
های( ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﺟﺎذبIII
()IIﻜﻞ )
ﻫﺎيﻴ
آﻻﻳﻨﺪه ﻧ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺟﺬب
ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺟﺪول -2
آالینده نیکل
حذف
ﻫﺎيمختلف در
ماکزیمم جاذ
جذب
ظرفیت
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪمقایسه
جدول -2
اﺳﺖ؛ اﻣﻜﺎن
ﺟﺎذب
ﺟﺎذب
ﺳﺎﻳﺮاﻳﻦ
آﻧﺠﺎﻳﻲﻛﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
ﺟﺎذبﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻي
ﻧﺎﻧﻮذرات اﻛﺴﻴﺪ
ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎذب
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ
ﺟﺎذب ﺟﺬب
اﻳﻦﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
راﻧﺪﻣﺎن
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲدﻫﻨﺪه
ﻧﺸﺎن
ﻃﺒﻴﻌﻲ،
ﺻﻮرتﻫﺎي
ﻧﺎﻧﻮذرات وﺑﻪ ﺟﺎذب
آﻫﻦاز ) (IIIﺑﺎ
ﻣﺮﺟﻊ
ﺟﺎذب
ﻧﺎم
)qm (mg/g

در(36
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻧﻴﻜﻞ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه )
41/20
SDS–Fe
ﻧﺎﻧﻮذرات 3O4
اﻧﺠﺎم داد.
ﻣﺤﻠﻮل
آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،ﻣﻲازﺗﻮان
اﺳﺖ.ﺑﻪ راﺣﺘﻲ
داﺷﺘﻪ و
وﺟﻮد
ﺑﻪﺗﺮ آن
ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻳﻦراﺣﺖ
ﺟﺪاﺳﺎزي
اﻣﻜﺎن
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ رااﺳﺖ؛
ﻛﻪ واﻳﻦ ﺟﺎذب ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺎذب
آﻧﺠﺎﻳﻲ
ﺟﺎذبﻫﺎ
ﺳﺎﻳﺮ
ﺗﺮ وﻧﺴﺒﺖ
ﺟﺎذب
ﺑﺎﻻي
)(15
6/74
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﺻﻤﻎ ﮔﻮآر
وﺟﻮدﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﺎذبﻫﺎﻳﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺴﻴﺎر
ﻧﻴﻜﻞ ﺟﺬب
ﮔﻴﺮيﻇﺮﻓﻴﺖ
داراي
-NPs-NBNPIEA
ﺗﻮان2O4
داد.
ﺑﺎﻻﺗﺮيرا اﻧﺠﺎم
(37ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه )در
CoFeاﻧﺪازه
آﻧﺎﻟﻴﺰ
داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ آن
ذﻛﺮﺗﺮ و
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻪراﺣﺖ
/90و23
Pal/MgAl–LDH

 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﺳﻴﻨﺘﻴﻜﻲ واﻛﻨﺶ١٢
 391و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭙﺮدازد .ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ ﺟﺬب
ﻳﻚ ﺟﺎذب اﻳﺪهآل ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه
ijhe.tums.ac.ir
١٢
ﺳﻄﺤﻲ ،ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺎذب و ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ
دوره دوازدهم /شماره سوم /پاییز 1398

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﻪ اول ) ﻻﮔﺮﮔﺮن( و ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﻪ دوم )ﻣﻚ ﻛﻲ -ﻫﻮ( را ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ ) .(43 ,42اﮔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ
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38
ﺟﺬب )
27
ﺟﻬﺖ/49O
CoFe2O
4-NPs
ﺑﺴﻴﺎر(از ﻟﺤﺎظ
ﺻﻨﻌﺘﻲ،
ﻣﺼﺎرف
دارايﺟﻬﺖ
دارﻧﺪ و
ﺳﻨﺘﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺟﺎذبﻫﺎ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي
(III
ﻧﺎﻧﻮذرات اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ )
اﻗﺘﺼﺎديﺑﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ
ﻇﺮﻓﻴﺖ
CoFe
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎذبﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 2 4-NPs-NBNPIEA
)(37
151/51
CoFe2O4-NPs-NBNPIEA
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ (،از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﺼﺎرف
ﺟﻬﺖ
و
دارﻧﺪ
ﺳﻨﺘﺰ
ﺟﻬﺖ
زﻳﺎدي
ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎ،
ﺟﺎذب
اﻳﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ
آﻫﻦ )(III
اﻛﺴﻴﺪ
ﻧﺎﻧﻮذرات
)39
38/46
(MWCNTs
ﭼﻨﺪﻻﻳﻪ )
ﻛﺮﺑﻨﻲ
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ
)(40
5/21
ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺎ ﺣﻔﺮات
ﺻﺮﻓﻪ ﻏﺸﺎ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎﻛﺮوﺳﻴﻨﺘﻴﻜﻲ واﻛﻨﺶ
ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺑﻪ -
)(39
26/39
ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﮔﺮاﻧﻮﻟﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻳﻚ -
ﺑﭙﺮدازد .ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ ﺟﺬب
ﺳﻴﻨﺘﻴﻜﻲ در زﻣﺎن
)(MGTWﺑﺎﻳﺪ
ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ وﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻓﻠﺰات
اﻳﺪهيآل
ﺟﺎذب
ﺳﺮﻋﺖ 0ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ )(38
واﻛﻨﺶ ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻪ /31
ﺣﺬفﺷﺪه
ﺑﺮاياﺻﻼح
ﺳﺒﺰ
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭼﺎ
)(41
11/53
ﻧﺎﻧﻮذرات آﻫﻦ
آن را ﺑﻴﺎن
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
ﺷﻮﻧﺪه
ﺟﺎذب و
ﻓﻠﺰاتﺑﻴﻦ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ
واﻛﻨﺶ
ﺳﺮﻋﺖ
ﺳﻄﺤﻲ،
ﺳﻴﻨﺘﻴﻚﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﭙﺮدازد .ﻣﻲﻛﻨﺪ.
اﺗﻔﺎقﺑﻪﻣﻲاﻓﺘﺪ
ﺟﺬب
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﻄﺤﻲ
ﺳﺮﻋﺖ وﺑﻪ ﺟﺬب
ﻛﻮﺗﺎه و
ﺟﺬبزﻣﺎن
ﺑﺎﻳﺪ در
ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺑﺮاي ﺣﺬف
اﻳﺪهآل
ﺟﺎذب
ﻳﻚ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
43/50
ﻧﺎﻧﻮذرات اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ )(III
ﺳﻄﺤﻲ
(43را .اﮔﺮ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎيﺑﺮﻧﺪ )
اﻓﺘﺪ ورا ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲ
ﻣﻲ ﻫﻮ(
اﺗﻔﺎقﻛﻲ-
ﺷﻮﻧﺪه)ﻣﻚ
درﺟﻪ دوم
ﻻﮔﺮﮔﺮن(
واﻛﻨﺶ اول )
ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﻪ
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
,42آن
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺬب
ﺑﻴﻦو ﺟﺎذب و
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،،ﺳﺮﻋﺖ
ﺳﻄﺤﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺟﺬبﻛﻨﺪ.
ترمودینامیکی و
مطالعات
سینتیکیﻧﺎﻧﻮذرات
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺟﺎذب
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺟﺎذبﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه راﻧﺪﻣﺎن
ﻧﺎﻧﻮذرات
واکنش اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ) (IIIﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
کارومیرود.
توصیف آن به
آن ﺑﻪ
ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻣﻌﺎدﻻت( ﺑﺮاي
اول و)ﻣﻌﺎدﻟﻪ 7
ﻣﻌﺎدﻟﻪ درﺟﻪ
ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎﺷﺪ؛
ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻔﻮذ
ﺑﺮاﺳﺎس
رود.ﻪﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ ) .(43 ,42اﮔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ
ﻣﻲ را ﺑ
ﻛﺎرﻫﻮ(
ﻛﻲ-
)ﻣﻚ
درﺟﻪ دوم
ﻻﮔﺮﮔﺮن(
)
اول
درﺟﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت،
یک جاذب ایدهآل برای حذف فلزات سنگین باید در زمان کوتاه
ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﺟﺎذب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎذبﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،از آﻧﺠﺎﻳﻲﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺎذب ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺎذب ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﺳﺖ؛ اﻣﻜﺎن
سینتیک
بپردازد.
نمونه
س��طحی
ﺑﺮاﺳﺎسجذب
و به س��رعت به
ﺗﻮﺻﻴﻒ آن ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲ K 1
رود.
)ﻣﻌﺎدﻟﻪ
درﺟﻪ اول
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛
ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻔﻮذ
جذب (7ﺑﺮاي ()7
)( 7
log(q e  qt )  log(q e )  t
ﻧﻴﻜﻞ 2ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻣﺤﻠﻮل را اﻧﺠﺎم داد.
جذب راﺣﺘﻲ
داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
واکنشﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ
راﺣﺖﺗﺮ و
ﺟﺪاﺳﺎزي
شونده ﻣﻲﺗﻮان آﻧﺎﻟﻴﺰ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي.303
وﺟﻮدجاذب و
آن بین
شیمیایی که
سرعت
سطحی،
و اﮔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ درﺟﻪ دوم )ﻣﻌﺎدﻟﻪ  (8ﻗﺎﺑﻞ K 1
ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ.
افتد و فاکتورهای موثر بر آن را بیان میکند .بیش��تر
اتف��اق م )ی(7
معادلهlog(q
)t
باشدqبا( log
درجه
و اگر جذب سطحی
ازe  q
استفاده) t
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮي
شیمیاییﺟﺬب  eﺑﺴﻴﺎر
ﻇﺮﻓﻴﺖ2
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎذبﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  CoFe2O4-NPs-NBNPIEAداراي .303
1
1
درجه دوم
معادالت
الگرگرن) و
ﺟﺬبدرجه
معادالت
ﺑﺮرﺳﻲ است.
ﻗﺎﺑﻞ بررسی
 ()8قابل
(معادله
ﻣﻌﺎدﻟﻪ درﺟﻪ دوم
)
ﻌﺎدﻟﻪ 8
دوم )ﻣ
اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ
اول (ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺳﻄﺤﻲ
مطالعات،و(8اﮔﺮ

اﺳﺖ K 2 t .
س��طحی زﻳﺎدي ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ دارﻧﺪ و ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ازq eﻟﺤﺎظ qe  qt
اﻗﺘﺼﺎدي
جذبﻫﺎ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ
اگرﺟﺎذب
.)43اﻳﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ
(III
اﻛﺴﻴراﺪ بهآﻫﻦ
ﻧﺎﻧﻮذرات
برند (،42
کار )می
کی -هو)
(مک
1
1
براس��اس(8
)

 K 2t
نفوذ باش��د؛ معادله درجه اول (معادله  )7برای
پدیده
()8
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
qe  qt q e

حذف یون نيکل ( )IIبا استفاده از ...

ﺟﺪول  -3دادهﻫﺎي ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ واﻛﻨﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ) (IIIﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 50 mg/L
جدول  -3دادههای سینتیک واکنش نمونههای اکسید آهن ) (IIIبا غلظت 50 mg/L

ﻣﺪل ﺷﺒﻪ درﺟﻪ دوم
R2

0/9991

qe,cal
)(mg/g

8/5

ﻣﺪل ﺷﺒﻪ درﺟﻪ اول

K2
)(g/mg.min

0/031

R2

0/9546

qe,cal
)(mg/g

)K1(1/min

qe,exp
)(mg/g

C0
)(mg/L

ﻧﻮع ﺟﺎذب

0/014

6/4

50/0

Fe2O3

11/9

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺪول  ،3در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮروي  ،Fe2O3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺒﻪ
درﺟﻪ دوم ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ و ﻣﻘﺪار  qe,expﺑﻪ ﻣﻘﺪار  qe,calﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻳﻮن
ﻧﻴﻜﻞ ) (IIﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺒﻪ درﺟﻪ دوم ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺷﻮد ﻟﺬا ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ،ﺳﺮﻋﺖ
ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮان ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﺎذب و ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه،
ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺶ اﺳﺖ ).(29
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ دادهﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻮد؛ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ دادهﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮردﻧﻈﺮ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺴﻴﺪ آﻫﻦ )((III
از ﻧﺎﻧﻮذرات اﻛﺴ
ﻧﻤﻤﻮدار  -3ﻧﻤﻮددار ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺣﺬف ﻣﺤﻠﻠﻮل ﻧﻴﻜﻞ ) (IIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ز
اکسید o
نمودارo -
آهن)(III
نانوذرات
استفاده از
ﻠﻮلنیکل
محلول
حذف
نمودار -3
(
)(III
آﻫﻦ
ﺴﻴﺪ
اﻛﺴ
ﻧﺎﻧﻮذرات
اﺳﺘﻔﺎدهوز
از
(II
ﺣﺬف ﻣﺤﻠ
ترمودینامیکیﻴﻜﻲ
ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣ
ﻧﻤﻮددار
آزادﻧﻤﻤﻮدار 3
ﻧﻴﻜﻞ )
ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺮژي
ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺘﺮوﭘﻲ )  (∆Sﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ 9
())IIﺑﺎoبا(∆H
واﻛﻨﺶ
آﻧﺘﺎﻟﭙﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات
,(∆G
ﮔﻴﺒﺲ )
ﻏﻠﻈﺖ
آﻫﻦ ) ﺖ
آﻫﻦ )
اﻛﺴﻴﺪ ﻦ
ﻧﻴﻜﻞ ﺑﺮ
ﻮنﻳﻮﻮن
ﺳﻄﺤﻲ
ﺬب
ﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺟﺬ
ﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲﺗﺮﻣﻮ
ﺟﺪول -4
ﻏﻠﻈﺖ 50 mg/L
 50 mg/Lﺖ
 (IIIﺑﺎ
اﻛﺴﻴﺪ (IIIﺑﺎﻦ
ويوي
ﺑﺮ رورو
ﻧﻴﻜﻞ
ﺳﻄﺤﻲ ﻳﻮ
ﺬب
ﺟﺬ
داده
وﺟﺪول
ﻫﺎي.
,44داده(45
ﺗﺮﻣﻮ)
ﻫﺎيﻣﻲآﻳﺪ
دﺳﺖ
ﻧﻤﻮدار -34ﺑﻪ

جدول  -4دادههای ترمودینامیکی جذب سطحی یون نیکل بر روی اکسید آهن ( )IIIبا غلظت 50 mg/L

∆S°
)(J/moll .K) (9

∆S°
)(J/moll .K

∆H°

)(KJJ/mol

+165/71

∆H°
)(KJJ/mol
+47
4 /81

∆G°
(KJ/mol
K
) ∆G °

(KJ/mol
) K+1/95
-2/71
+-17//12
95

Ke

0/43
3/00
13/6

Tem
mperatures

)G   RT ln K e(K
Tem
mperatures
K
279
G
H Se
)(K
ln K  
 298 
RT 0/R
279 RT 328
43

298ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار
ﻧﺘﻴﺠﻪ3/ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻲ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ دادهﻫﺎي
در ﺟﺪول
اﻳﻦ-2اﺳﺎس ﻣﻲﺗﻮان 00
ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ +ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ/71
4 /81
47
+1654/71

آن اﺳﺖ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ 328
 ،∆G°واﻛﻨﺶ در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺧﻮدﺑﺨﻮدي و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ )7/12.(46
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ13
ﻣﻘﺪار -ﻣﺜﺒﺖ /6 ∆H°
ﮔﺮﻣﺎﮔﻴﺮ ﺑﻮده و
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
ي

ﻣﻘﺪار ﻣﺜﺒﺖ ∆S°ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﺪ-ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﻴﻦ واﻛﻨﺶ اﺳﺖ.
ﺳﻂ ﻧﺎﻧﻮذرات  Fe2O3در  pHﺑﺮﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  7اﺗﻔﺎق ﻣﻣﻲاﻓﺘﺪ .از
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺬب ﻧﻴﻜﻞ ) (IIﺗﻮﺳ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺖ

ش��یمیایی ب��ا مبادله الکترونه��ا بین جاذب و جذب ش��ونده،

ب��ا توجه به نتایج حاصل از جدول  ،3در فرایند جذب س��طحی

محدودکننده سرعت واکنش است (.)29

برروی  ،Fe2O3با توجه به آنکه ضریب رگرس��یون معادله شبه
ﻧﺘﻴﺠﻪدوم بهي
ﮔﻴﺮيیک نزدیکتر و مقدار  qبه مقدار  qبهدست
درجه

ﺟﺎذب  Fe2O3ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻤﻢ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب  443/5 mg/gﺑﻪدﺳﺖ
ﺳﺖ .در  pHﺑﻬﻴﻴﻨﻪ و در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ) (2998 Kﺑﺮاي ب
ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ اﺳ
e,exp

همچنین زمانیکه سیس��تم جذب س��طحی طراح��ی گردید،

e,cal

ﺤﻲ ﻧﻴﻜﻞ
ﺸﺎن داد ،ﺳﻴﻨﺘﻴﻴﻚ ﺷﺒﻪ درﺟﻪ دوم ،ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺖ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤ
ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﻧﺸ
ﻲ
آﻣﺪ.

میبایس��ت دادههای ترمودینامیکی نیز در دس��ترس باشند؛ تا
آمده از این معادله نزدیکتر اس��ت؛ فرایند جذب س��طحی یون
ﺳﺮﻋﺖ
ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه
ﻞﺑﺮ)II
ﻧﻴﻜﻞ
اﺳﺖ .ﻣﻴ
ﺗﻮﺳﺳﻄﺤﻲ ﺷﻴﻤﻤﻴﺎﻳﻲ
 (،IIب
ﺟﺬب
ﻣﺮﺣﻠﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻳﻚ ﻓﺮ
)(II
ﺮاﺑﺮ( ﺑﺎﺑﺎ  7اﺗﻔﺎق ﻣﻣﻲاﻓﺘﺪ .از
ﻴﺰاندرﺟﺬبpH
Fe
ﻧﻴﻜﻞ )
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
آنﺮاﻳﻨﺪاﺳﺖ
ﺣﺎﻛﻲ از
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺖ
دﺳﺖ آﻣﺪه
ﺳﻂ ﻧﺎﻧﻮذرات 2O3
زمانی ک��ه احتیاج به تغییری در سیس��تم موردنظر بود؛ بتوان
نیکل ( )IIتوس��ط یک معادله ش��به درجه دوم کنترل میشود
نمود.
این داده
تعیین
بوده که
ش��یمیایی
فرایند
لذا یک
اعمال آﻧﻬﺎ
ﺳﻄﺢ
ﺗﺒﻌﻴﺖ
ﻧﺎﻧﻮذرات
ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺰو
موردنظردررا ﺳ
تغییراتو ﺟﺬب
ه��اﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
نظر گرفتن ﭻ
ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ
ب��اازدرﻣﺪل
سرعت ﺳﻨﺘﺰ١٤ﺷﺪه
کنندهFee2O3،
مرحله ﻪ
ﻛﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﺟﺬب ﻣ
ﺗﺮمﻫﺎي
پارامتره��ای ترمودینامی��ک نظیر ان��رژی آزاد گیبس ),(∆Go
جذب سطحی شیمیایی است و میتوان فرض کرد که نیروهای
ﺟﺎذب  Fe2O3ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻤﻢ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب  443/5 mg/gﺑﻪدﺳﺖ
ﺳﺖ .در  pHﺑﻬﻴﻴﻨﻪ و در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ) (2998 Kﺑﺮاي ب
ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ اﺳ

ﺤﻲ ﻧﻴﻜﻞ
ﺸﺎن داد ،ﺳﻴﻨﺘﻴﻴﻚ ﺷﺒﻪ درﺟﻪ دوم ،ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺖ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤ
ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﻧﺸ
ﻲ
آﻣﺪ.
) (IIﻳﻚ ﻓﺮﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ
ﻞ ) (IIﺑﺎ
ب ﺳﻄﺤﻲ ﺷﻴﻤﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ .ﻣﻴﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻴﻜﻞ
 ،392ﺟﺬب
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ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ
ﻓﺮوﻧﺪﻟﻴﭻ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺟﺬب در ﺳ
ﭻ
ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات  Fee2O3ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه از ﻣﺪل
ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺰوﺗﺮمﻫﺎي ﺟﺬب ﻣﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻪ

ﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﺎذب و ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه،

ﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ دادهﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ

زهرا اسدکی و همکاران

؛ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ دادهﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮردﻧﻈﺮ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
تغیی��رات آنتالپی واکنش ) (∆Hoو تغیی��رات آنتروپی )(∆So
( ,ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺘﺎﻟﭙﻲ واﻛﻨﺶ ) (∆Hoو ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺘﺮوﭘﻲ ) (∆Soﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ 9
با استفاده از معادله  9و نمودار  3بهدست میآید (.)45 ،44

جاذب  Fe2O3ماکزیمم ظرفیت جذب  43/5 mg/gبهدس��ت

()9

کنت��رل کننده س��رعت فرایند اس��ت و فرایند جذب س��طحی

نیکل ( )IIیک فرایند ش��یمیایی ب��وده که مرحله تعیین کننده

G   RT ln K e
G
H S


RT
RT
R

آمد .بررس��ی زمان تماس نش��ان داد ،سینتیک شبه درجه دوم،

س��رعت ،جذب سطحی شیمیایی است .میزان جذب نیکل ()II

ln K  

با افزایش دما ،افزایش یافت .پارامترهای ترمودینامیکی بهدست

ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار
در جدول  4مقادیر دادههای ترمودینامیکی گزارش شده است.
ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ) .(46ﻣﻘﺪار ﻣﺜﺒﺖ  ∆H°ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﮔﻴﺮ ﺑﻮده و
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت با توجه به منفی بودن مقدار
°
واﻛﻨﺶ اﺳﺖ
،∆Gﺣﻴﻦ
ﻣﺤﻠﻮل در
ر ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﺪ-
دماهای .باال خودبخودی و مطلوب است (.)46
واکنش در
مق��دار مثبت  ∆H°بیانگر آن اس��ت که واکنش گرماگیر بوده و

آمده نش��ان دادند ،فرایند جذب نیکل ( )IIخودبهخودی بوده و

تغییرات آنتالپی و آنتروپی آنها مثبت است .عامل خودبه خودی

بودن فرایند جذب یون نیکل ،تغییرات آنتروپی است که همین
عامل موجب میشود؛ فرایند در دماهای باال ،بهتر انجام شود.

مالحظات اخالقی

مق��دار مثب��ت ∆S°بیانگر افزایش بی نظمی در س��طح جامد-

نویسندگان کلیه نکات اخالقی ش��امل عدم سرقت ادبی ،انتشار

محلول در حین واکنش است.

دوگانه ،تحریف دادهها و دادهسازی را در این مقاله رعایت کردهاند.

نتیجهگیری

نتایج بهدس��ت آمده حاکی از آن است که بیشترین جذب نیکل

تشکر و قدردانی

از بررسی ایزوترمهای جذب مشخص شد که نانوذرات Fe2O3

زیس��ت محیطی نانو کامپوزیتهای پلیمرهای رس��انا با برخی از

ای��ن مقاله بخش��ی از پایان نام��ه با عنوان "س��نتز و کاربردهای

( )IIتوس��ط نانوذرات  Fe2O3در  pHبرابر با  7اتفاق میافتد.
سنتز شده از مدل فروندلیچ تبعیت میکنند و جذب در سطح آنها

اکس��یدهای فلزی" در مقطع کارشناسی ارش��د در سال 1394

5. Uğuzdoğan E, Denkbaş EB, Kabasakal OS. The use
١٣
of polyethyleneglycolmethacrylate-co-vinylimidazole (PEGMA-co-VI) microspheres for the removal of nickel (II) and chromium (VI) ions. Journal of
Hazardous Materials. 2010;177(1-3):119-25.
6. de Mello Ferreira A, Marchesiello M, Thivel PX.
Removal of copper, zinc and nickel present in natural
water containing Ca2+ and HCO3- ions by electrocoagulation. Separation and Purification Technology.
2013;107:109-17.
7. Shao J, Qin S, Davidson J, Li W, He Y, Zhou HS.
Recovery of nickel from aqueous solutions by complexation-ultrafiltration process with sodium polyacrylate and polyethylenimine. Journal of Hazardous
Materials. 2013;244:472-77.
8. Adolph MA, Xavier YM, Kriveshini P, Rui K. Phos-

References

است که با حمایت دانشکده علوم دانشگاه گیالن اجرا شده است.

چند الیه است .در  pHبهینه و در دمای محیط ( )298 Kبرای

393

دوره دوازدهم /شماره سوم /پاییز 1398

ijhe.tums.ac.ir

] [ Downloaded from ijhe.tums.ac.ir on 2023-01-09

1. Dermentzis K. Removal of nickel from electroplating rinse waters using electrostatic shielding electrodialysis/electrodeionization. Journal of Hazardous
Materials. 2010;173(1-3):647-52.
2. Qiu W, Zheng Y. Removal of lead, copper, nickel,
cobalt, and zinc from water by a cancrinite-type zeolite synthesized from fly ash. Chemical Engineering
Journal. 2009;145(3):483-88.
3. Shi WY, Shao HB, Li H, Shao MA, Du S. Progress
in the remediation of hazardous heavy metal-polluted soils by natural zeolite. Journal of Hazardous Materials. 2009;170(1):1-6.
4. Department of Environment. Wastewater effluent
;Standards. Tehran: Department of Environment
1994 (in Persian).

[ Downloaded from ijhe.tums.ac.ir on 2023-01-09 ]

... ) با استفاده ازII( حذف یون نيکل

phine functionalised multiwalled carbon nanotubes:
a new adsorbent for the removal of nickel from aqueous solution. Journal of Environmental Sciences.
2012;24(6):1133-41.
9. Kandah MI, Meunier JL. Removal of nickel ions
from water by multi-walled carbon nanotubes. Journal of Hazardous Materials. 2007;146(1-2):283-88.
10. Graillot A, Bouyer D, Monge S, Robin JJ, Faur
C. Removal of nickel ions from aqueous solution
by low energy-consuming sorption process involving thermosensitive copolymers with phosphonic acid groups. Journal of Hazardous Materials.
2013;244:507-15.
11. Alyüz B, Veli S. Kinetics and equilibrium studies
for the removal of nickel and zinc from aqueous solutions by ion exchange resins. Journal of Hazardous
Materials. 2009;167(1-3):482-88.
12. Lin YF, Chen HW, Chien PS, Chiou CS, Liu CC.
Application of bifunctional magnetic adsorbent to
adsorb metal cations and anionic dyes in aqueous solution. Journal of Hazardous Materials. 2011;185(23):1124-30.
13. Ajmal M, Rao RAK, Ahmad R, Ahmad J. Adsorption studies on Citrus reticulata (fruit peel of orange):
removal and recovery of Ni (II) from electroplating wastewater. Journal of Hazardous Materials.
2000;79(1-2):117-131.
14. Kadirvelu K, Thamaraiselvi K, Namasivayam C.
Adsorption of nickel (II) from aqueous solution onto
activated carbon prepared from coirpith. Separation
and Purification Technology. 2001;24(3):497-505.
15. Ahmady Asbchin S. Comparative Study of kinetics and isotherms of biosorption of nickel by bacteria
and, red and brown algae. Nashrieh Shimi va Mohandesi Shimi Iran. 2015;34(3):41-48 (in Persian).
16. Farahmandjou M, Soflaee F. Synthesis and characterization of α-Fe2O3 nanoparticles by simple coprecipitation method. Physical Chemistry Research.
2015;3(3):191-96.
17. Barreto WJ, Barreto SRG, Scarminio IS, Ishikawa DN, Soares MdF, Proença MVBd. Determination of Ni (II) in metal alloys by spectrophotometry
UV-Vis using dopasemiquinone. Química Nova.
2010;33(1):109-13.
18. Gazda DB, Fritz JS, Porter MD. Determination of

nickel(II) as the nickel dimethylglyoxime complex
using colorimetric solid phase extraction. Analytica
Chimica Acta. 2004;508:53-59.
19. Malamis S, Katsou E. A review on zinc and nickel
adsorption on natural and modified zeolite, bentonite
and vermiculite: Examination of process parameters,
kinetics and isotherms. Journal of Hazardous Materials. 2013;252:428-61.
20. Shaker MA. Adsorption of Co (II), Ni (II) and Cu
(II) ions onto chitosan-modified poly (methacrylate)
nanoparticles: dynamics, equilibrium and thermodynamics studies. Journal of the Taiwan Institute of
Chemical Engineers. 2015;57:111-22.
21. Luther S, Borgfeld N, Kim J, Parsons JG. Removal
of arsenic from aqueous solution: a study of the effects of pH and interfering ions using iron oxide nanomaterials. Microchemical Journal. 2012;101:30-36.
22. Agarwal S, Tyagi I, Gupta VK, Dehghani MH,
Jaafari J, Balarak D, et al. Rapid removal of noxious
nickel (II) using novel γ-alumina nanoparticles and
multiwalled carbon nanotubes: Kinetic and isotherm
studies. Journal of Molecular Liquids. 2016;224:61823.
23. Samadi MT, Kashitarash EZ, Ahangari F, Ahmadi
S, Jafari SJ. Nickel removal from aqueous environments using carbon nanotubes. Journal of Water and
Wastewater. 2013;24(2):38-44 (in Persian).
24. Agarwal S, Tyagi I, Gupta VK, Dehghani M, Jaafari
J, Balarak D, et al. Rapid removal of noxious nickel
(II) using novel γ-alumina nanoparticles and multiwalled carbon nanotubes: kinetic and isotherm studies. Journal of Molecular Liquids. 2016;224:618-23.
25. Hadi Baseri, Tizro S. Treatment of nickel ions
from contaminated water by magnetite based nanocomposite adsorbents: effects of thermodynamic and
kinetic parameters and modeling with Langmuir and
Freundlich isotherms. Process Safety and Environment Protection. 2017;109:465-77.
26. Singh D, Singh SK, Atar N, Krishna V. Amino acid
functionalized magnetic nanoparticles for removal of
Ni(II) from aqueous solution. Journal of the Taiwan
Institute of Chemical Engineers. 2016;67:2161-71.
27. Baseri H, Tizro S. Treatment of nickel ions from
contaminated water by magnetite based nanocomposite adsorbents: Effects of thermodynamic and

394

1398  پاییز/ شماره سوم/دوره دوازدهم

ijhe.tums.ac.ir

[ Downloaded from ijhe.tums.ac.ir on 2023-01-09 ]

زهرا اسدکی و همکاران

kinetic parameters and modeling with Langmuir and
Freundlich isotherms. Process Safety and Environmental Protection. 2017;109:465-77.
28. Langmuir I. The adsorption of gases on plane surfaces of glass, mica and platinum. Journal of the
American Chemical Society. 1918;40(9):1361-403.
29. Singh D, Verma S, Gautam RK, Krishna V. Copper adsorption onto synthesized nitrilotriacetic acid
functionalized Fe3O4 nanoparticles: kinetic, equilibrium and thermodynamic studies. Journal of Environmental Chemical Engineering. 2015;3(3):216171.
30. Rouniasi N, Monavari S, Abdoli M, Baghdadi M,
Karbasi A. Removal of heavy metals of cadmium
and lead from aqueous solutions using graphene
oxide nanosheets process optimization by response
surface methodology. Iranian Journal of Health and
Environment. 2018;11(2):197-214 (in Persian).
31. Fathi s, Rezaei R, Rashidi A, Karbasi A. Comparison of the removal of heavy metal from chromium
from aqueous solutions using magnetic porous
nanographens (NPG / Fe3O4) and Fe nanoparticles
(Fe3O4). Environmental Science and Engineering.
2015;5(8):1-11 (in Persian).
32. Freundlich HMF. Over the adsorption in solution. The Journal of Physical Chemistry A.
1906;57(385471):1100-107.
33. Dehghani MH, Mahvi AH, Rastkari N, Saeedi R,
Nazmara S, Iravani E. Adsorption of bisphenol A
(BPA) from aqueous solutions by carbon nanotubes:
kinetic and equilibrium studies. Desalination and
Water Treatment. 2015;54(1):84-92.
34. Mehrasbi M, Farahmand kia Z. Heavy Metal Removal from Aqueous Solution by Adsorption on
Modified Banana Shell. Iranian Journal of Health
and Environment. 2008;1(1):57-66 (in Persian).
35. Panneerselvam P, Morad N, Tan KA. Magnetic
nanoparticle (Fe3O4) impregnated onto tea waste
for the removal of nickel (II) from aqueous solution.
Journal of Hazardous Materials. 2011;186(1):16068.
36. Adeli M, Yamini Y, Faraji M. Removal of copper, nickel and zinc by sodium dodecyl sulphate
coated magnetite nanoparticles from water and
wastewater samples. Arabian Journal of Chemistry.

1398  پاییز/ شماره سوم/دوره دوازدهم

ijhe.tums.ac.ir

2017;10:S514-21.
37. Yang F, Sun S, Chen X, Chang Y, Zha F, Lei Z. Mg–
Al layered double hydroxides modified clay adsorbents for efficient removal of Pb2+, Cu2+ and Ni2+
from water. Applied Clay Science. 2016;123:134-40.
38. Yang S, Wu Y, Aierken A, Zhang M, Fang P, Fan Y,
et al. Mono/competitive adsorption of Arsenic (III)
and Nickel (II) using modified green tea waste. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers.
2016;60:213-21.
39. Lu C, Liu C, Rao GP. Comparisons of sorbent cost
for the removal of Ni2+ from aqueous solution by
carbon nanotubes and granular activated carbon.
Journal of Hazardous Materials. 2008;151(1):23946.
40. Ghaee A, Shariaty-Niassar M, Barzin J, Zarghan
A. Adsorption of copper and nickel ions on macroporous chitosan membrane: Equilibrium study. Applied
Surface Science. 2012;258(19):7732-43.
41. Sharma YC, Srivastava V. Separation of Ni (II)
ions from aqueous solutions by magnetic nanoparticles. Journal of Chemical & Engineering Data.
2009;55(3):1441-42.
42. Ho YS, McKay G. Pseudo-second order model for sorption processes. Process Biochemistry.
1999;34(5):451-65.
43. Yuh-Shan H. Citation review of Lagergren kinetic
rate equation on adsorption reactions. Scientometrics. 2004;59(1):171-77.
44. Kumar R, Barakat MA, Daza YA, Woodcock
HL, Kuhn JN. EDTA functionalized silica for removal of Cu (II), Zn (II) and Ni (II) from aqueous
solution. Journal of Colloid and Interface Science.
2013;408:200-205.
45. Karimi Takanlu L, Farzadkia M, Mahvi AH, Esrafily A, Golshan M. Optimization of adsorption
process of Cadmium ions from synthetic wastewater using synthesized iron magnetic nanoparticles
(Fe3O4). Iranian Journal of Health and Environment. 2014;7(2):171-84 (in Persian).
46. de Almeida Neto AF, Vieira MGA, da Silva MGC.
Adsorption and desorption processes for copper removal from water using different eluents and calcined clay as adsorbent. Journal of Water Process
Engineering. 2014;3:90-97.

395

Iran. J. Health & Environ., 2019, Vol. 12, No. 3

Available online: http://ijhe.tums.ac.ir
Original Article

Removal of Nickel (II) ions from aqueous solutions using Iron (III) oxide
nanoparticles: study of kinetic, isotherm and thermodynamic models
Z Esdaki1, R Ansari1,*, F Ostovar2
1- Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Guilan, Rasht, Iran
2- Environmental Research Institute, Academic Center Culture and Research, Environmental Engineering, Rasht, Iran

A RT I C L E I N F O R M AT I O N :

ABSTRACT

Received:
Revised:
Accepted:
Published:

Background and Objective: Due to the existence of industries such as
stainless steel, the presence of nickel (II) ions in water and wastewater has been
reported at high concentrations. Removal of nickel (II) ions from wastewater
and the environment are of primary importance. In this study, iron (III) oxide
nanoparticles were studied as an adsorbent for removal of Ni (II) ions from water
in the batch equilibrium system.
Materials and Methods: FT-IR, SEM and XRD techniques were used to
characterize the structure of the sample. To determine the optimum adsorption,
the effect of important parameters such as pH, contact time, adsorbent weight
and initial concentration were investigated. Also, thermodynamic study (Gibbs
standard energy variations, enthalpy and entropy), isothermal studies (absorption
capacity) and kinetic studies (absorbent effect with time) were investigated.
Results: The results showed that the magnetic adsorbent had the highest removal
efficiency of nickel (II) at pH 7, contact time 60 min, adsorbent dosage of 200
mg, and maximum removable concentration of 400 mg/L.
Conclusion: With thermodynamic studies, it was determined that the reaction
was endothermic and the spontaneous process was controlled using the entropy
factor (ΔG°=-2.7 KJ/mol, ΔS°=+165.17 J/mol.K). In order to better understand
the mechanism of adsorption, kinetics studies were carried out using the pseudofirst-order and pseudo-second-order models. Then, Langmuir and Freundlich
adsorption isotherms were investigated to determine the adsorption capacity, and
it was found that the adsorption data were well fitted to Freundlich model and the
maximum adsorption capacity was 43.5 mg/g, which indicated high adsorption
capacity and its multi-layers.Then, Langmuir and Freundlich adsorption
isotherms were investigated and it was found that the adsorption data were well
fitted to Freundlich model and maximum adsorption capacity (qmax=43.5 mg/g)
was obtained which indicates good adsorption capacity of adsorbent and its
multi-layers.
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