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حذف کروم شش ظرفيتي از محيطهاي آبي با استفاده از نانو ذرات
علياکبر بابايي  4و  ،2زينب بابلي  ،*9مهدی احمدی  4و  ،2نعمتاله جعفرزاده  4و ،2
غالمرضا گودرزی  4و  ،2آذر مستوفي

9

 4گروه مهندسي بهداشت محيط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندی شاپور اهواز ،ايران
 2مرکز تحقيقات فناوریهای زيست محيطي ،دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز ،ايران
 9گروه مهندسي بهداشت محيط ،دانشكده علوم پزشكي ،دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بهبهان ،ايران
 9گروه شيمي ،دانشكده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندی شاپور اهواز ،ايران
(دريافت مقاله -99/9/49 :پذيرش مقاله)99/6/94 :

چكيده
زمينه :آلودگي پيكرههای آبي با فلزات سنگين يک مشكل زيست محيطي جدی است.کروم يک آاليندهی بسيار مهم در خاک،
فاضالبهای صنعتي و منابع آبهای سطحي و زيرزميني است .هدف از اين مطالعه ،استفاده از نانو ذرات مگنتيت اصالح شده با سديم
دو دسيل سولفات ( )SDS.Magبرای حذف کروم شش ظرفيتي از محيطهای آبي و بررسي تأثير  pHمحلول ،مقدار جاذب ،ظرفيت
جذب و مدلسازی سينتيک و ايزوترم جذب کروم بود.
مواد و روشها SDS.Mag :توسط روش ترسيب هم زمان توليد و خصوصيات آن توسط  SEM ،XRDو  FTIRبررسي شد.
مطالعات  XRDبيانگر توليد کريستالهای  Fe3O4خالص بود و تصاوير  SEMنشان دهندهی ابعاد  55نانومتر برای  SDS.Magبود.
يافتهها :طبق نتايج اين مطالعه بيشترين راندمان حذف کروم شش ظرفيتي  99/7درصد بود که در شرايط تعادلي  ،pH=9مقدار نانو ذره
 2گرم در ليتر ،غلظت اوليهی کروم  45ميليگرم در ليتر و زمان تماس  65دقيقه حاصل گرديد .نتايج نشان داد که سينتيک جذب از مدل
سينتيک درجه دوم کاذب پيروی کرد و ايزوترم جذب به خوبي با مدل ايزوترم فروندليچ همخواني داشت.
نتيجهگيری :يافتههای اين مطالعه نشاندهنده کارايي مطلوب نانو ذرات  SDS.Magبرای حذف کروم شش ظرفيتي از محيطهای آبي مي باشد.
واژگان کليدی :نانو ذرات مگنتيت اصالح شده با سديم دو دسيل سولفات ،کروم شش ظرفيتي ،جذب سطحي ،ايزوترم ،سينتيک
* بهبهان ،بلوار بشیرنذیر ،دانشکده علوم پزشکي بهبهان
Email :baboliz87@gmail.com
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مگنتيت اصالح شده با سديم دو دسيل سولفات
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پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس

بابايي و همكاران

حذف کروم شش ظرفيتي از محيطهای آبي با استفاده از نانو ذرات مگنتيت 995/

حضور فلزات سنگین در منابع آب آشامیدني یک
موضوع مهم در رابطه با سالمتي انسان است .فلزات
سنگین بسیار سمي هستند و در غلظتهاي کم
ميتوانند در بدن موجودات زنده تجمع پیدا کنند و

است ( )12و نسبت به ( Cr)VIسمیت و حاللیت
کمتري دارد و حاللیت هیدروکسیدي آن کاهش
ميیابد (.)6
روشهاي مختلفي براي حذف ( Cr)VIاز فاضالبها

آرسنیک شناخته شدهتر بوده و براي جانداران و

بیولوژیکي و شیمیایي ( )11از قبیل جذب ،تبادل یون،

گیاهان مصرف کننده پسابهاي صنعتي تهدید جدي

ترسیب شیمیایي ،دفع الکتریکي ،اسمز معکوس،

ميباشد ( .)1کروم از طریق تخلیه فاضالبهاي صنایع

استخراج محلول ،جذب روي کربن فعال ،کاهش

دباغي ،نساجي ،آبکاري فلزات ،پرداخت فلز ،رنگرزي،

فتوکاتالیستي ،الکترودیالیز و اولترافیلتراسیون اشاره کرد

تولید نیشکر ،کارخانههاي شیمیایي ،تصفیه سنگ

(.)14-16

معدن و مواد نفتي ،تولید رنگ و غیره .به منابع آب

این روشها هزینه زیادي براي بهرهبرداري دارند و در

وارد ميشود ( .)2-4کروم در طبیعت در حالتهاي

حذف بسیاري از یونهاي فلزي سنگین کم بازده

اکسیداسیون  Cr3+و  Cr6+وجود دارد ( .)5حضور

هستند .در حالي که فرایند جذب به عنوان روشي

عمده کروم در محلولهاي آبي به شکل آنیونهاي

کارآمد براي حذف یونهاي فلزي به کار ميرود (.)4

کرومات و دي کرومات ميباشد ( 2و .)6

یکي از جاذبهاي مفید براي حذف آالیندهها از

در مطالعات مختلف اثرات سرطانزا ،جهشزا و

محیطهاي آبي ،جاذبهاي با اندازه نانو (نانو ذرات)

ناقصالخلقهزا بودن ( Cr)VIبراي موجودات زنده

ميباشد .که به دلیل دارا بودن سطح تماس باال،

بیان شده است که از طریق استنشاق ،آب و غذا وارد

خاصیت تجمعپذیري ،خاصیت واکنشپذیري باال و

بدن انسان ميشود ( .)7حداکثر مجاز  Cr3+و Cr6+

در آب آشامیدني بهترتیب  5و  5/55میليگرم در لیتر
است (.)8

پتانسیل کاتالیتیکي ،جاذب بسیار خوبي براي کاربرد
در تصفیه آب و فاضالب ميباشد .در سالهاي اخیر
کاربرد نانو ذرات ( Fe3O4مگنتیت) در زمینهي تصفیه

در اثر تغییر در غلظت و  pHمحلول ،فرمهاي مختلف

زیستي و شیمیایي مورد توجه قرار گرفته است .چرا

کروم قابل مشاهده است .کروم در  pH>7به شکل

که نانو ذره مگنتیت نه تنها جاذبي قوي است بلکه

 HCrO4- ،Cr2O42- ،CrO42-وجود دارد و در pH

احیاء کنندهي فعالي است .همچنین به آساني توسط

خنثي اغلب به فرم هاي  Cr2O72- ،CrO42-و

یک میدان مغناطیسي قوي از محیط جدا ميشود که از

 HCrO4-قابل مشاهده است ( 9و .)15

نقطه نظر بازیافت و استفاده مجدد مفید ميباشد

( Cr)VIداراي سمیت باال و تحرک زیاد بوده و بسیار

( 17 ،6و .)18

ناپایدار است و جذب آن روي سطوح معدني خیلي

نانو ذرات مگنتیت قادر به جذب و احیاء چند فلز سنگین

ضعیف بوده و به شکل هیدروکسید یا اکسیدهاي
نامحلول موجود است ( ،)11ولي ( Cr)IIIیک
http://bpums.ac.ir

مانند ( )Cu 2+, Ni 6+, Cr 6+, Asو همچنین تجزیهي
کاتالیستي آالیندههاي آلي ميباشد ( 19 ،6و .)25
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باعث اختالل و بیماري شوند .در بین آنها کروم و

وجود دارد که از جمله ميتوان به روشهاي گرمایي،
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مقدمه

میکرومغذي اساسي براي بسیاري از موجودات زنده

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 4999

/ 996طب جنوب

ساختارها یک چالش ميباشد که نانو ذرات هم با آن

ميباشد .البته عدم شناخت کامل جاذبهاي نانویي و

مواجهاند .خواص فیزیکي و شیمیایي مگنتیت بهطور

اثراتي که بر سالمتي انسان خواهد داشت و همچنین

قوي وابسته به اندازه نانو ذرات ميباشد ،بنابراین کنترل و

برآورد هزینه استفاده از این مواد از جمله مواردي است

توزیع اندازه بدون توجه به تجمع ذرات یک چالش

که باید طي مطالعات مختلف به بررسي آن پرداخت.

ميباشد .از آنجایي که تجمع ،سطح مؤثر نانو ذرات و
قبیل استفاده از ماتریس سورفاکتانتها و ذرات ریز

سنتز نانو ذرات مگنتيت اصالح شده

سیلیس ،پلیمرها ،زئولیت و مواد آلي براي رفع مسئلهي

براي تهیه نانو ذرات  SDS.Magاز روش ساي ()Si

تجمع و مناسب کردن اندازه نانو ذره و همین طور

همکاران ( )2554استفاده شد ( .)17به طور خالصه در

افزایش کارایي آن توسعه داده شده است ،که به عنوان

این روش ابتدا  55میليلیتر محلول آبي FeCl2.4H2O

پراکنده کننده یا تثبیت کننده براي کنترل تجمع نانو ذرات

( 5گرم بر لیتر آهن) به صورت قطره قطره به 55

اکسید آهن به کار برده ميشوند ( 2و  .)6طبق مطالعات

میليلیتر محلول آبي  1درصد حجمي /وزني SDS

مختلف موادي که به عنوان تثبیت کننده (اصالح کننده

( )C12H25OSO3Naاضافه و هم زمان تکان داده شده

سطحي) براي نانو ذرات مگنتیت به کار برده شده و

و سپس مخلوط به مدت  15دقیقه هم زده شد تا

باعث افزایش راندمان و ظرفیت جذب براي (Cr)VI

سوسپانسیون همگن مگنتیت SDS-به دست آید .سپس

شده است عبارتند از :کیتوزان که یک پلیمر طبیعي با

 pHمحیط با اضافه کردن محلول  5/5موالر

ظرفیت جذب باال براي یونهاي فلزي سنگین ميباشد

هیدروکسید سدیم به بیش از  12رسانیده شد .مخلوط

( 2و  ،)5نانو ذرات تک ظرفیتي  12( Feو  )21پوشش

واکنش متعاقباً به مدت یک ساعت هم زده شد ،سپس

 CaCO3روي مگنتیت  ،11تولید نانو ذرات مگنتیت با

ذرات مگنتیت رسوب شده که داراي خاصیت

اندازه کنترل شده در حضور پليالکترولیتها ( )17و

مغناطیسي ميباشند توسط میدان مغناطیسي  1/4تسال

همینطور پوشش نشاسته روي نانو ذره  )22( Fe3O4که

جداسازي شده و چندین بار با آب مقطر شستشو شد و

از این ترکیبات براي حذف فلزات سنگین استفاده شده

به مدت  24ساعت در آون  55°Cکامالً خشک گردید

است .سورفکتانتها قسمت عمدهاي از ترکیبات

و در پایان با آسیاب کامالً پودر گردید و در ظرف

شویندهها هستند و سورفکتانتهاي آنیوني و کاتیوني با

دربدار نگهداري شد .در این مطالعه تمامي مواد

استفاده از نیروهاي جذب الکترواستاتیک براي تثبیت

شیمیایي از شرکت  Merckآلمان تهیه و استفاده گردید.

امولسیونها استفاده ميشوند SDS .یک سورفکتانت
قوي آنیوني است که در مطالعات بسیاري از

تعيين ويژگيهای نانو ذرات مگنتيت اصالح شده

سورفکتانتها به عنوان تثبیت کننده نام برده شده است.

تصاویر نانو ذرات مگنتیت اصالح شده با  SDSتوسط

هدف از انجام این مطالعه بررسي استفاده از جاذب نانو

میکروسکوپ الکتروني روبشي  SEMمدل XL30

ذره مگنتیت اصالح شده با  SDSبه منظور افزایش

ساخت شرکت  Philipsکشور هلند تهیه و خلوص

http://bpums.ac.ir
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بنابراین فعالیت احیاء آن را کاهش ميدهد ،روشهایي از

مواد و روشها
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موضوع تمایل ذرات به کلوخهاي شدن (تجمع) در اغلب

راندمان حذف کروم شش ظرفیتي از محیطهاي آبي

بابايي و همكاران

حذف کروم شش ظرفيتي از محيطهای آبي با استفاده از نانو ذرات مگنتيت 997/

( )XRDمدل  Xpertآمپراژ  255میليآمپر و ولتاژ 45

نظر گرفته شد .مقادیر مختلف جاذب در محدوده

کیلوولت ساخت شرکت  Philipsکشور هلند

 5/1-1گرم در لیتر مطالعه گردید .تعیین زمان تعادل و

مشخص گردید .از دستگاه طیف سنج مادون قرمز

سینتیک جذب در محدوده زماني  2دقیقه تا  245دقیقه

( )FTIRمدل (cm-1 ،Bomem 450 ،St-Jeam

مطالعه گردید .تعیین تأثیر غلظت اولیه کروم در

 Baptiste )400-4000ساخت کشور آلمان جهت

محدوده  5-55میليگرم در لیتر بر جذب آن در ،pH

شناسایي گروههاي عاملي مختلف موجود در سطح

مقدار جاذب و زمان تماس بهینه مراحل قبل و دماي

نانوذرات  SDS.Magاستفاده شد.

ثابت انجام گرفت.

آزمايشها

و کاربرد رابطه زیر محاسبه شد:
(C o  C e ) V
m

qe 

تمام آزمایشها در شرایط راکتور ناپیوسته (55

()1

میليلیتر از محلول مورد آزمایش در ظرف 155

 :qeظرفیت جذب در حالت تعادل)mg/g( ،

میليلیتر) انجام شد ،براي تهیه نمونه سنتتیک کروم

 :Coغلظت اولیه فلز سنگین مورد نظر)mg/l( ،

شش ظرفیتي ،محلول  1555میليگرم در لیتر از

 :Ceغلظت در حال تعادل فلز سنگین مورد نظر)mg/l( ،

 K2Cr2O7تهیه شد و تمامي رقتهاي مورد نیاز براي

 :mجرم جاذب)g( ،

انجام مراحل مختلف کار از این محلول تهیه شد .در

 :Vحجم محلول)lit( ،

کلیه مراحل کار جهت تنظیم  pHاز اسید کلریدریک و

آزمایشهاي سینتیک جذب؛ به منظور تعیین زمان تعادل

سود  5/1موالر استفاده شد .در پایان هر مرحله بعد از

جذب در  9ظرف مقدار  5/1گرم جاذب ریخته و 55

جداسازي نانو ذرات مگنتیت – SDSتوسط آهن رباي

میليلیتر محلول کروم شش با غلظت  15میليگرم بر

قوي با میدان مغناطیسي  1/4تسال ،غلظت کروم 6

لیتر اضافه شد pH .محلولها با توجه به نتایج به دست

ظرفیتي در محلول باقي مانده با استفاده از روش رنگ

آمده از آزمایشهاي قبلي روي  4تنظیم گردید.

سنجي با کاربرد اسپکتروفتومتر ( DR-5000ساخت

محلولها در مدت زمانهاي ،65 ،15 ،15 ،15 ،5 ،2

شرکت  HACHآمریکا) اندازهگیري شد.

 125 ،95و  245دقیقه بر روي همزن با سرعت 155

در این مطالعه تأثیر پارامترهاي مختلف از جمله ،pH

دور در دقیقه قرار گرفتند .سپس غلظت کروم باقي

غلظت اولیه ( ،Cr)VIمقدار جاذب و زمان تماس

مانده در محلول با روش قبلي اندازهگیري شد.

مورد بررسي قرار گرفت .مطالعه تأثیر  pHمحیط بر

براي توصیف سینتیک جذب کروم به نانوذرات

جذب ( Cr)VIبا غلظت  15میليگرم در لیتر آن در

مگنتیت اصالح شده ،مدلهاي سینتیک مرتبه اول

محدوده  pH=2-8بررسي شد .جهت مطالعه تأثیر

الگرگرن ( ،)21( )Lagergrenمرتبه دوم هو ()Ho

مقدار جاذب بر جذب ( ،Cr)VIغلظت ثابت 15

( ،)24الوویچ ( )25( )Elovichو اورامي ()Avrami

میليگرم در لیتر از ( pH ،Cr)VIبهینه به دست آمده

( )26که بهترتیب بهصورت روابط  2تا  6نشان داده

از مرحله قبل و مقادیر جاذب  5/1گرم در لیتر تا 1

شدهاند مورد استفاده قرار گرفت:
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تعیین ظرفیت جذب جاذب با استفاده از مراحل فوق
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نانو ذرات تولیدي توسط دستگاه پراش اشعه ایکس

گرم در لیتر انجام و مدت زمان اختالط  125دقیقه در

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 4999

/ 999طب جنوب
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()11

( qt ،)mg/gمقدار ماده جذب شده در زمان ،)mg/g( t
 kfضریب ثابت شدت جذب الگرگرن (kS ،)min-1

سرعت جذب ( α ،)g/mg.minسرعت جذب اولیه
( β ،)mg/g.minثابت واجذب ( a ،)g/mgو b

ثابتهاي معادله و  kAVو  nAVبه ترتیب ثابت سرعت
سینتیک جذب و درجه واکنش اورامي ميباشد.
آزمایشهاي ایزوترم جذب؛  5/1گرم از جاذب به 55
میليلیتر محلول کروم شش با غلظتهاي  25 ،15 ،5و
 55میليگرم در لیتر اضافه شد و  pHمحلولها روي 4
تنظیم گردید .محلولها به مدت  65دقیقه (زمان تعادل
بهدست آمده از آزمایش سینتیک) بر روي همزن با
 155دور در دقیقه قرار گرفتند .سپس غلظت کروم
شش باقي مانده در محلول اندازهگیري شد.
براي بررسي ایزوترمهاي جذب ،معادالت ایزوترم
()Langmuir

()Freundlich

(،)28

()Redlich-Peterson

(،)29

(،)27

فروندلیچ

ریدلیچ-

پترسون

کوبله-

کوریگان

( )15( )Koble-Corriganو لیو ( )11( )Luiکه به
ترتیب به صورت ابط  7تا  11نشان داده شدهاند
مورد استفاده قرار گرفت:
()7

K L q m Ce
1  K L Ce

qe 

qe 

qe 

که در مدل النگمویر qm ،حداکثر ظرفیت جذب تعادلي
براي تکمیل یک الیه ( )mg/gو  KLثابت وابسته به
انرژي جذب ميباشد که نشاندهنده آنتالپي فرایند
جذب ميباشد و بهعنوان نمایهاي براي توصیف انرژي
پیوندي جذب سطحي ميباشد .در مدل فروندلیچ  KFو
 nضرایبي هستند که به ترتیب به ظرفیت جذب و
شدت جذب جاذب نسبت داده ميشود ،در مدل
ریدلیچ -پترسون  KRو  aRثابتهاي ایزوترم هستند و
( g )0<g< 1توان و شاخص درجه ناهمگني ماده
جاذب ميباشد ( .)12در مدل کوبله -کوریگان،KK ،
 aKو  αضرائب کوبله -کوریگان مي باشند که این مدل
براي  α>1معتبر است ( .)15در مدل لیو Kg ،و n

ضرایبي هستند که به ترتیب به ثابت تعادل لیو و شدت
جذب جاذب نسبت داده ميشود (.)12
نحوه ارزیابي مدلها؛ میزان انطباق دادههاي اندازهگیري
شده و برآورد شده توسط مدلها با استفاده از ضریب
تبیین ( )R2و فاکتور تعیین تعدیل شده (،)11( )R2adj
ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEو مجموع
مربعات خطا ( )12()SSEارزیابي شد:
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که در آن  qeمقدار ماده جذب شده در حالت تعادل

النگمویر

()8

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.05.003
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حذف کروم شش ظرفيتي از محيطهای آبي با استفاده از نانو ذرات مگنتيت 999/

بابايي و همكاران

()14

i 1

i

بارگذاري شده با کروم شش را نشان مي دهد.

که  qi,expو  qi,calcبهترتیب مقادیر ظرفیت جذب
اندازهگیري شده حاصل از آزمایشها و برآورد شده
توسط مدل n ،تعداد اندازهگیريها و  pتعداد
پارامترهاي مدل ميباشد ( .)12بهترین مدل ،مدلي است
که کمترین مقدار  RMSEو  SSEرا داشته و بهعالوه
داراي  R2و  R2adjنزدیک به یک باشد.

يافتهها
تعيين ويژگيهای نانو ذرات مگنتيت اصالح شده
با SDS
تصویر  SEMمربوط به نانوذرات  SDS.Magدر
شکل  1ارائه شده است .این تصویر به خوبي نشان
مي دهد که نانوذرات مگنتیت اصالح سطح شده

شکل  XRD )2مربوط به نانو ذرات SDS.Mag

داراي سطح کروي بوده و اندازهي متوسط ذرات آن
حدود  55نانومتر مي باشد.
تصویر  XRDمربوط به نانوذرات  SDS.Magدر
شکل  2ارائه شده است .تصویر  XRDاز نانو
ذرات

و

تطبیق

PDF2Number

آن

با

(،Fe3 O4

کارت

استاندارد

)01-088-0866

نشان مي دهد که کریستال هاي خالص مگنتیت به
خوبي سنتز شده و فاز دیگري موجود نمي باشد.
از روي طیف  IRیک جسم مجهول مي توان به
گروه هاي عاملي مختلف موجود در آن پي برد.

شکل  )1طیف مادون قرمز مربوط به نانو ذرات SDS.Mag

محدوده جذب معمولي  IRبر حسب عدد موج

 .Bبعد از بارگذار ي با کروم شش

 . Aقبل از بارگذاري

 455تا  )cm-1( 4555مي باشد .موقعیت پیک ها،

تعيين تأثير  pHبر ميزان جذب يون ( Cr )VIبا

بستگي به ماهیت پیوندها دارد .این طیف ها به

استفاده از نانوذرات SDS.Mag

عالوه اطالعاتي در مورد ساختمان شیمیایي یک

نمودار  1نشان دهندهي تأثیر  pHبر جذب (Cr)VI

مولکول در اختیار ما قرار مي دهد .شکل  1طیف

توسط  SDS.Magميباشد .این نمودار نشان
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شکل  SEM )1نانو ذرات SDS.Mag
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2





n

SSE   q i, calc  q i, exp

 FTIRمربوط به  SDS.Magبارگذاري نشده و

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 4999

/ 955طب جنوب

 SDS.Magدر  pH=4ميباشد.

( Cr)VIبا استفاده از نانو ذرات SDS.Mag
نمودار  1تأثیر زمان تماس بر میزان جذب تعادلي یون
( Cr)VIبا استفاده از  SDS.Magرا نشان ميدهد.
همانطور که مالحظه ميشود کارایي حذف با افزایش
زمان تماس افزایش ميیابد .به طوري که با افزایش
زمان تماس از  2دقیقه تا  65دقیقه ،راندمان جذب

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.05.003

دهندهي حداکثر مقدار حذف کروم ( )VIتوسط

تعيين تأثير زمان تماس بر ميزان جذب يون

یون( Cr)VIبا استفاده از  SDS.Magبه ترتیب 48
زمان تماس  125دقیقه  ،مقدار جاذب 1گرم در لیتر)

بیش از  65دقیقه تغییري در روند حذف (Cr)VI
مشاهده نشد و ثابت ماند ،در واقع زمان جذب تعادلي

تعيين تأثير مقدار جاذب بر ميزان جذب يون

 65دقیقه ميباشد که این زمان نشان دهندهي جذب

( Cr)VIبا استفاده از SDS.Mag

سریع ( Cr)VIتوسط جاذب ميباشد.

نمودار  2تأثیر مقدار جاذب بر میزان جذب یون
( Cr)VIبا استفاده از نانوذرات  SDS.Magرا نشان
ميدهد .این نمودار نشان دهندهي حذف کروم ()VI
توسط  SDS.Magاز  57درصد تا  99/6درصد براي
مقادیر جاذب  5/1گرم در لیتر تا  2گرم در لیتر
ميباشد که با افزایش مقدار جاذب بیشتر از 2گرم در
لیتر راندمان جذب تقریباً ثابت ميباشد.

در لیتر ،pH=4 ،مقدار جاذب  2گرم در لیتر)
100
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60

40

20

0
3

2.5

2

1
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0.5

نمودار  )1تأثیر زمان تماس بر جذب (( Cr)VIغلظت اولیه کروم  15میليگرم

0

) g/lit

تعيين تأثير غلظت اوليه يون ( Cr)VIبر ميزان
جذب يون ( Cr)VIبا استفاده از SDS.Mag
نمودار  4تاثیر غلظت اولیه یون ( Cr)VIرا بر میزان
جذب تعادلي یون ( Cr)VIبا استفاده از نانوذرات
مگنتیت اصالح شده با  SDSنشان ميدهد .با توجه

نمودار  )2تأثیر مقدار جاذب بر جذب (( Cr)VIغلظت کروم  15میليگرم در

به نمودار ،کامالً ميتوان به این نتیجه رسید که هر چه

لیتر ،pH=4 ،زمان تماس  125دقیقه)

غلظت اولیهي یون فلزي افزایش یابد ظرفیت جذب
یون ( Cr)VIتوسط جاذب افزایش ميیابد و سپس به
یک حد تقریباً ثابت ميرسد ،و از طرفي با افزایش
غلظت ( Cr)VIراندمان جذب کاهش ميیابد.
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نمودار  )1تأثیر  pHبر جذب (( Cr)VIغلظت اولیه کروم  15میليگرم در لیتر،

درصد تا  99/1درصد ميباشد .با افزایش زمان تماس

حذف کروم شش ظرفيتي از محيطهای آبي با استفاده از نانو ذرات مگنتيت 954/

بابايي و همكاران

مدلهای سينتيک جذب
مرتبه اول (الگرگرن)

نمودار  )4تأثیر غلظت اولیهي ( Cr )VIبر جذب آن توسط نانو ذرات
 ،pH=4( SDS.Magمقدار جاذب  2گرم در لیتر ،زمان تماس  65دقیقه)

نانوذرات SDS.Mag

(qe)mg/g

4/82

(Kf)min-1

5/279

R2

5/951

RMSE

5/165

SSE

1/565

R2adj
(kS)g/mg min

5/947
5/5951

(qe)mg/g

5/564

R2

5/988

RMSE

5/185

SSE

5/274

R2adj

5/987

α

6/87

Β

1/111

R2

5/76

RMSE

5/828

SSE

5/487

R2adj

5/71

A

1/541

B

5/157

R2

5/95

RMSE

5/177

SSE

1/116

R2adj
(kAV)min-1

5/94
5/562

(qe)mg/g

4/82

nAV

5/496

R2

5/951

RMSE

5/195

مطالعات سینتیک جذب یون ( Cr)VIبا استفاده از
نانوذرات مگنتیت اصالح شده با  SDSبا استفاده از

الوویچ

معادالت غیر خطي الگرگرن (سرعت درجه اول) ،هو
(سرعت درجه دوم) ،الوویچ ،تواني و اورامي با ضریب
اعتماد  95درصد بر نتایج حاصل از آزمایشهاي جذب
سینتیک برازش داده شدند و از نرمافزار  Matlabو

تواني

روش تحلیل رگرسیون غیرخطي استفاده شد .نمودار 5
مربوط به این مدلهاي سینتیک در ادامه نشان داده شده
است .پارامترهاي مدلهاي سینتیک جذب در جدول 1
ارائه شده است .با مقایسه  R2و  R2adjو  RMSEو
 SSEبراي هر یک از مدلها بهترین مدل جذب براي
دادههاي آزمایش بهدست آمد .در بین مدلهاي سینتیک
مورد مطالعه ،براي جذب کروم شش توسط هر دو

اورامي

SSE

1/565

R2adj

5/94

جاذب مدل سینتیک هو بهترین تناسب را با دادههاي

تعيين مدل ايزوترم جذب يون ( Cr)VIبا

آزمایشگاهي نشان داد.

استفاده از نانو ذرات SDS.Mag
براي تعیین ایزوترم بهینه جذب ،از نرم افزار
 Matlabو روش تحلیل رگرسیون غیرخطي
استفاده شد ،بدین منظور مدلهاي ایزوترم
النگمویر ،فروندلیچ ،ریدلیچ -پترسون ،کوبله-
کوریگان و لیو با ضریب اعتماد  95درصد بر نتایج

نمودار  )5تحلیل غیرخطي سینتیک جذب کروم شش بر روي نانو ذرات
SDS.Mag
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تعيين سينتيک جذب يون ( Cr)VIبا استفاده از

مرتبه دوم (هو)

پارامتر

مقدار
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جدول  )4ضرايب مدلهای سينتيک جذب

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 4999

/ 952طب جنوب

است .مطابق نتایج به دست آمده از مدل النگمویر،
حداکثر ظرفیت جذب ( Cr)VIبا استفاده از نانو
ذرات  25/88 SDS.Mag mg/gمي باشد.
مدل فروندلیچ بهدلیل داشتن بیشترین مقادیر
 R2adjو  R2و همچنین کمترین  RMSEو SSE
کوچک تر در مقایسه با دیگر مدل هاي بررسي شده،

نمودار  )6تحلیل ایزوترم تعادلي جذب کروم شش بر روي نانو ذرات

با داده ها همخواني بیشتري داشت که نشان دهنده

SDS.Mag

بحث
بر اساس تصاویر  SEMگرفته شده از نانو ذرات

جدول  )2ضرايب مدلهای ايزوترم جذب
مدلهاي تعادلي جذب

پارامتر

مقدار

مگنتیت ،مشخص شد که متوسط قطر ذرات 55

النگمویر

(qe)mg/g
(Kf)l/mg

نانومتر ميباشد که در شکل  1نشان داده شده است.

فروندلیچ

R2 adj
RMSE
SSE
)KF (l/g
N
R2
R2adj
RMSE
SSE
)aR(mg-1
(KR)l/g
(qe)mg/g

25/88
5/611
5/858
2/86
24/6
9/61
1/79
5/998
5/997
5/454
5/49
6/87
1/111
5/76
5/828
5/487
5/47
59/8
1/274
5/568
1/97
5/866
5/712
1/914
15/95
18/81
5/485
6/82
5/866
5/712
1/91
15/96

ریدلیچ -پترسون

کوبله -کوریگان

لیو

R2
R2adj
RMSE
SSE
(A)Lnmg1-n/g
(B)l/mg
N
R2
R2adj
RMSE
SSE
(qm)mg/g
(Kg)l/mg
nL
R2
R2adj
RMSE
SSE

همینطور تصاویر ( XRDشکل  )2از نانو ذرات و
تطبیق آن با کارت استاندارد PDF 2 Number
(،Fe3O4

 )01-088-0866نشان ميدهد که

کریستالهاي خالص مگنتیت به خوبي سنتز شده و فاز
دیگري موجود نميباشد .اصالح سطح جاذب یا به
عبارتي پوشش نانو ذرات مگنتیت توسط SDS
بهمنظور جلوگیري از تجمع نانو ذرات به دلیل داشتن
ابعاد نانویي و تمایل ذرات براي به هم چسبیدن
صورت گرفت تا ظرفیت جذب جاذب افزایش یابد و
اندازه ذرات توزیع یکنواختتري داشته باشد ،که نتایج
این مطالعه نشان دهندهي تأثیر مثبت  SDSبر ظرفیت
جذب نانو ذرات  SDS.Magنسبت به نانو ذرات
مگنتیت به تنهایي بود .به طوري که آزمایش جذب در
شرایط یکسان و تعادلي از قبیل ،pH=4 :غلظت
اولیهي کروم شش ظرفیتي  15میليگرم در لیتر ،مقدار
جاذب  2گرم در لیتر و زمان تماس  65دقیقه ،صورت
گرفت و نشان داد که ظرفیت جذب هر دو جاذب
اصالح شده و نشده به ترتیب  4/97و  1/51میليگرم
بر گرم ميباشد ،به این دلیل که در اثر پوشش ،ذرات
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ناهمگني سطح جاذب مگنتیت اصالح شده ميباشد.
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شدند که نتایج آن در جدول  2و نمودار  6بیان شده

بابايي و همكاران

حذف کروم شش ظرفيتي از محيطهای آبي با استفاده از نانو ذرات مگنتيت 959/

جذب افزایش ميیابد .این نتایج با نتایج وو ( )Wuو

دارند ،یونهاي کرومات از طریق جانشیني با گروههاي

همکاران مطابقت داشت ،در این مطالعه با تولید نانو

 OHدر سطح جاذب قرار ميگیرند این امر باعث

ذرات مگنتیت تثبیت شده با  SDSبه این نتیجه

کاهش پیوندهاي هیدروژني بین  OHشده و در نتیجه

رسیدند که  SDSمانع از تجمع ذرات و اندازه

باعث افزایش فرکانس جذبي ناحیهي  OHميشود .در

یکنواختتر آنها ميشود (.)14

اینجا با جذب کروماتها بر روي سطح جاذب،

مطالعه یوان ( )Yuanنشان داد که نانو ذرات مگنتیت

فرکانسهاي جذبي  571/77و  581/82مربوط به

پوشش شده توسط ذرات ریز سیلیس در مقایسه با

گروههاي عاملي  ،Fe-Oفرکانسهاي جذبي 1227/86

نانو ذرات مگنتیت پوشش نشده ظرفیت جذب بهتري

و  1212مربوط به گروههاي عاملي  C-Cکششي و

براي جذب ( Cr)VIدر هر واحد جرم داشت (.)6

 ،S=Oفرکانسهاي جذبي  2929و  2921مربوط به

ژانگ ( )Zhangو همکاران از نانوذرات مگنتیت

 C-Hکششي آلیفاتیک و فرکانس جذبي  1451و 1415

تثبیت شده با نشاسته براي حذف آرسنیک استفاده

مربوط به گروه عاملي  OHتغییر کرده است که احتماالً

کردند .نتایج حاکي از آن بود که نانو ذره مگنتیت

جذب کروماتها بر روي سطح نانو ذرات

تثبیت شده تأثیر بیشتري نسبت به دیگر نانو ذرات

 SDS.Magتحت تأثیر گروههاي عاملي نامبرده

براي جذب آرسنیک داشت (.)22

ميباشد (.)15

در طیف  FTIRنانو ذرات اصالح شده با SDS
(شکل  ،)1جذب در ناحیهي  1451مربوط به گروه

تأثير  pHبر ميزان جذب يون ( Cr)VIبا استفاده از

 -OHجذب شده بر روي نانو ذرات آهن و ناحیهي

نانو ذرات SDS.Mag

 2929و  2851مربوط به نواحي  C-Hکششي آلیفاتیک

در مطالعات جذب کروم ،تأثیر  pHروي جذب یک

است و ناحیهي  572که مربوط به پیوند  Fe-Oدر نانو

عامل بسیار مهم ميباشد .نمودار  1نشان دهندهي تأثیر

ذرات است که این امر دلیلي بر اثبات استقرار نانو ذرات

 pHبر جذب ( Cr)VIتوسط نانو ذرات SDS.Mag

آهن بر سطح  SDSميباشد .ناحیهي 1227-1557

ميباشد .نتایج آزمایشها نشان داد که حداکثر راندمان

مربوط به جذب کششي  C-Cو البته جذب گروهاي

حذف ( Cr)VIتوسط  SDS.Magدر pH=4

 S=Oدر  SDSاست که هر دوي اینها در این ناحیه

ميباشد .در مطالعات بسیاري بهترین  pHبراي جذب

قرار ميگیرد و همپوشاني دارند.

کروم شش توسط نانو ذرات مگنتیت و یا دیگر

همچنین با توجه به نواحي جذبي در طیف

جاذبها pH ،در محدودهي اسیدي گزارش شده است.

 FTIRنانو ذرات  SDS.Magقبل از جذب (شکل 1

نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعهي یوان و همکاران

الف) و بعد از جذب (شکل  1ب) کروماتها ،ناحیهي

 ،2559چادوري ( )Chowdhuryو همکاران  2515و

جذبي  1491مربوط به گروههاي  OHجذب شده بر

خدابخشي و همکاران  2511که بهترتیب از مگنتیت

سطح نانو ذرات ميباشد و مجدداً ميتوان در نظر

اصالح شده با مونت موري لونیت و مگنتیت به تنهایي
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بیشتري براي جذب آالینده در دسترس بوده و ظرفیت

نانو ذرات از طریق پیوند هیدروژني به یکدیگر ارتباط
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پراکندگي بهتري داشته و در نهایت سطح تماس

گرفت که گروههاي  OHجذب شده بر روي سطح

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 4999

/ 959طب جنوب

مطابقت دارد ( 16 ،2و  .)17در  pHاسیدي ،سطح

این امر ،افزایش مساحت سطحي و مکانهاي جذب

ذرات بار مثبت دارد و نیروي الکترواستاتیک بین بار

قابل دسترس براي کروم ميباشد ( ،)41که در اکثر

مثبت سطح جاذب و بار منفي گونههاي غالب (Cr)VI

مطالعات جذب ،به این موضوع اشاره و بیان شده است

مثل  Cr2O7-و ،HCrO42-باعث جذب ميشود .از

( 17 ،16و  .)42نتایج مطالعات مشابه و ظرفیت جذب

طرفي با افزایش  ،pHگروههاي عاملي سطح جاذب

دیگر جاذبها در جدول  1نشان داده شده است.

تغییر کرده و بار منفي دارد که مانع از جذب (Cr)VI
ميشود و این در نتیجهي دفع بین گونههاي ( Cr)VIو
 pHZPC SDS.Magبرابر با  6/52بهدست آمد (،)18
که سطح نانو ذرات مگنتیت در  pHکمتر از آن بار
مثبت دارد و جذب مطلوب گونههاي آنیوني کروم رخ
ميدهد و در  pHباالتر از  pHZPCسطح ذره بار منفي
دارد و جذب الکترواستاتیک بین ( Cr)VIو سطح
مگنتیت کاهش ميیابد ( 2و  .)19در بسیاري از
مطالعات بیان شده است که حذف ( Cr)VIدر
محیطهاي اسیدي بسیار سریعتر و بیشتر از محیطهاي
خنثي و قلیایي ميباشد (.)45

استفاده از نانو ذرات SDS.Mag
نمودار  1بیانگر بیشترین راندمان حذف در زمان 65
دقیقه بهدست آمد و با افزایش زمان تماس بیش از 65
دقیقه تغییري در روند حذف ( Cr)VIتوسط جاذب
مشاهده نشد .لذا زمان جذب تعادلي در این مطالعه 65
دقیقه به دست آمد که با زمان تعادل در بسیاري از
مطالعات مشابه ميباشد .مطالعهي وو و همکاران
( )2559نشان دهندهي زمان تعادل  65دقیقه براي
حذف ( Cr)VIاز محیطهاي آبي توسط نانو ذرات
مگنتیت بود ( .)21یوان و همکاران ( )2559نیز به
زمان تعادل  65دقیقه براي حذف ( Cr)VIتوسط نانو

تأثير مقدار جاذب بر ميزان جذب يون ( Cr)VIبا

ذرات مگنتیت اصالح شده با مونت موري لونیت

استفاده از نانو ذرات SDS.Mag

دست یافتند ( .)2این زمان نشان دهندهي جذب سریع

نمودار  2نشان دهندهي افزایش راندمان حذف

( Cr)VIتوسط جاذب مگنتیت SDS -ميباشد .هر

( Cr)VIاز  57درصد تا  99/6درصد براي مقادیر

چه زمان تماس در فرایند جذب کمتر و سرعت

جاذب  5/1گرم در لیتر تا 2گرم در لیتر ميباشد که با

واکنش باالتر باشد حجم واحدهاي فرآیندي کمتر و از

افزایش مقدار جاذب بیشتر از  2گرم در لیتر راندمان

نظر اقتصادي مقرون به صرفهتر ميباشد .از این رو

جذب تقریباً ثابت ميباشد .البته مقدار جاذب  1گرم

زمان تعادل یک پارامتر مهم در فرایند جذب ميباشد.

در لیتر راندمان حذف  99درصد را نشان ميدهد .ولي
از آنجایي که هدف حداکثر راندمان حذف کروم شش

تأثير غلظت اوليه ( Cr)VIبر ميزان جذب آن با

بوده ،مقدار جاذب  2گرم در لیتر به عنوان مقدار

استفاده از نانو ذرات SDS.Mag

جاذب بهینه انتخاب شد.

با توجه به نمودار  4ميتوان به این نتیجه رسید که هر

نتایج نشان دهندهي این است که با افزایش مقدار

چه غلظت اولیهي ( Cr)VIافزایش یابد ظرفیت

جاذب ،درصد حذف افزایش ميیابد تا جایي که با

جذب آن توسط جاذب افزایش ميیابد و از طرفي با
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یونهاي

OH-

ميباشد.

در

این

مطالعه،

تأثير زمان تماس بر ميزان جذب يون ( Cr)VIبا
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براي حذف ( Cr)VIدر شرایط اسیدي استفاده کردند،

افزایش مقدار جاذب راندمان حذف ثابت بماند .دلیل

حذف کروم شش ظرفيتي از محيطهای آبي با استفاده از نانو ذرات مگنتيت 955/

بابايي و همكاران

به دلیل محدودیت محلهاي جذب جاذب و اشباع

اگر چه راندمان حذف کاهش ميیابد ولي ظرفیت

شدن آن در غلظتهاي باالي یونهاي فلزي ،حذف

جذب افزایش ميیابد .در دیگر مطالعات جذب به این

یونهاي فلزي با افزایش غلظت اولیهي آنها کاهش

نکته اشاره شده است ( 17و  .)19نتایج مطالعات

ميیابد .فقدان مکانهاي پیوند و اشباع آنها در

مشابه در جدول  1نشان داده شده است.

غلظتهاي باالي یون فلزي ،راندمان جذب آن را
جدول  )9مقايسه نتايج مطالعات مشابه برای حذف ( Cr)VIاز محيطهای آبي

(گرم بر ليتر)

(دقيقه)

حذف

(ميلي گرم بر

منبع

(درصد)

گرم)

5/5

1

125

71/5

-

22

نانو ذرات مگنتیت تثبیت شده با مونت موریلونیت

2/5

5

65

99/8

11/4

6

نانو ذرات مگنتیت تثبیت نشده با مونت موریلونیت

2/5

5

65

99/8

15/6

6

نانو ذرات مگنتیت

2

1

5

82

-

41

نانو ذرات مگنتیت

نانو ذرات مگنتیت -مگهمیت

2

-

65

96

2/4

45

نانو ذرات SDS.Mag

4

2

65

99/7

18/8

مطالعه حاضر

سينتيک جذب ( Cr)VIبا استفاده از نانوذرات

بررسي قرار دادند .سینتیک جذب از واکنشهاي درجه

SDS.Mag
سینتیک جذب براي درک بهتر دینامیک جذب

دوم کاذب تبعیت نمود (.)1

یونهاي فلزي روي سطح جاذب و پیدا کردن مدلي

تعيين مدل ايزوترم جذب يون ( Cr)VIبا استفاده از

جهت برآورد میزان جذب با زمان ،مورد بررسي قرار

نانو ذرات SDS.Mag

گرفت .از بین مدلهاي مورد مطالعه ،مدل هو با

مدل فروندلیچ بهدلیل داشتن بیشترین مقادیر  R2adjو

کمترین  RMSEو  SSEو بیشترین مقدار  R2adjو

 R2و همچنین کمترین  RMSEو  SSEکوچکتر در

 ،R2برازش بهتري بر دادههاي اندازهگیري شده داشت.

مقایسه با دیگر مدلهاي بررسي شده ،با دادهها

ظرفیت جذب محاسبه شده توسط مدل سینتیک مرتبه

همخواني بیشتري داشت که نشاندهنده ناهمگني سطح

دوم دو برابر با  5/564میليگرم بر گرم بود.

جاذب مگنتیت اصالح شده ميباشد .مدل فروندلیچ

وانگ ( )Wangو همکاران ( )2511جذب فلز

توصیف کننده جذب برگشتپذیر بوده و به تشکیل

سنگین ( Cu)IIدر محلولهاي آبي توسط نانو ذره

یک الیه جذب محدود نشده است .از دیدگاه دونات

مگنتیت را بررسي کردند ،سینتیک جذب از معادالت

( )Donatو همکاران ( )2555این مدل سطوح جذب

درجه دوم کاذب تبعیت نمود ( )16ابو ( )Abouو

و نحوه توزیع محلهاي تبادلي فعال و انرژي آنها را

همکاران ( )2511جذب  Crو  Asتوسط رزین

توصیف ميکند .این معادله نقطهاي را براي اشباع شدن

کیتوزان مگنتیت اصالح شده ( )CAGSرا مورد

ماده جاذب پیش بیني نميکند و پوشش سطحي
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جاذب

PH

مقدار جاذب

زمان تماس

راندمان

ظرفيت جذب
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افزایش غلظت ( Cr)VIراندمان جذب کاهش ميیابد.

کاهش ميدهد ( .)41با افزایش غلظت اولیه یون فلزي

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 4999

/ 956طب جنوب

در مدل ایزوترم فروندلیچ فرض بر این است که

دوپارامتري در مقایسه با مدلهاي سه پارامتري

جذب روي سطوح ناهمگن رخ ميدهد .نتایج

 RMSEو  SSEکوچکتري داشتند و مدل فروندلیچ

مطالعات ایزوترم نشان دهندهي این است که ثابت n

در مقایسه با مدل النگمویر ،با دادههاي حاصل از این

مدل فروندلیچ بزرگتر از یک است ( )n=1/78و

مطالعه همخواني بیشتري داشت که نشاندهنده

نشان دهندهي شرایط مناسب جذب براي (Cr)VI

ناهمگني سطح جاذب مگنتیت اصالح شده ميباشد.

توسط نانو ذرات ميباشد ( .)12در هر دو مطالعهاي

نانو ذرات مگنتیت در کنار مزایایي از قبیل غیر سمي

که توسط وانگ ( )2511و ابو ( )2511انجام شد

بودن ،سادگي و هزینهي کم تولید و جداسازي آسان با

بهترتیب جذب ( Cu)IIو  Crتوسط جاذب مگنتیت

میدان مغناطیسي نسبت به دیگر جاذبها و همچنین

از مدل ایزوترم فروندلیچ پیروي نمود ( 1و .)16

پوشش آنها به منظور افزایش راندمان جذب ،راندمان

نتيجهگيری

خوبي در حذف کروم از بسترهاي آبي دارد.

نانو ذره  SDS.Magميتواند بهعنوان جاذب مؤثري

سپاس و قدرداني

جهت حذف کروم ( )VIاز منابع آبي آلوده استفاده

اعتبار مالي این پروژه در قالب طرح تحقیقاتي شماره

شود .در شرایط آزمایشگاهي ،بهترین راندمان حذف

 ETRC-9155توسط دانشگاه علوم پزشکي جندي

کروم ( )VIبا غلظت اولیه15میليگرم در لیتر ،در

شاپور اهواز تأمین گردیده که نویسندگان مقاله مراتب

شرایط تعادلي  ،pH=4مقدار نانو ذره  2گرم در لیتر و

تشکر و سپاسگزاري خود را از مسئولین دست اندرکار

زمان تماس  65دقیقه حاصل گردید .نتایج بهدست

این دانشگاه ،اعالم ميدارند.
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Abstract
Background: Contamination of aquatic bodies with heavy metals is a serious environmental problem.
Chromium is a common contaminant in ground and surface water, soil and wastewater. The aim of this
study was to use magnetite nanoparticles modified by sodium dodecyl sulphate (SDS) for removal of
hexavalent chromium from aqueous solutions and various factors affecting the uptake behavior such as
pH, contact time, initial concentration of metal ions, adsorbent concentration, were studied.
Materials & Methods: SDS modified magnetite nanoparticles were prepared by co-precipitation, and
characterized by X-ray diffraction, SEM scaning electron microscopy. The XRD diffractogram showed
purity of the magnetite nanoparticles and the SEM image showed that the modified magnetite particles
were 50 nm.
Results: The results showed that highest adsorption (99.7%) for Cr(VI) was occurred at pH=4, adsorbent
dosage 2 g/L, initial concentration Cr(VI) 10 mg/L and contact time 60 min. The adsorption data was
correlated to different non-linear isotherm and kinetic models and the data ﬁtted better to the Freundlich
isotherm model. The kinetics of the Cr(VI) adsorption followed Ho (Pseudo-second-order) model.
Conclusion: The SDS modified magnetite nanoparticles appears to be very effective at removing the
Cr(VI) from aqueous solution.
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