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مطالعة حذف آرسنیک از آب سنتتیک با استفاده از کربن فعالشده از پوست گردو
2

محمدجواد کاظمی بلگه شیری ،1ابوالقاسم علیقارداشی ،* 1عبدالرضا خاکسار
 .1تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکدة آب و محیط زیست
 . 2تهران ،مؤسسة تحقیقات آب وزارت نیرو
(تاریخ دریافت -33/05/13 :تاریخ پذیرش)39/03/11 :

چکیده
رشد مصرف آب و بروز خشکسالیهای متمادی در سالهای اخیر ،موجب کاهش منابع آب شیرین
تجدیدپذیر در کشور شد .از اینرو ،تأمین آب از منابع آب غیر متعارف یکی از راهکارهای اساسی مورد
توجه است .استفاده از آبهای آلوده باید همراه با تصفیة تکمیلی -از جمله استفاده از کربن فعال -باشد تا
استانداردهای آب شرب تأمین شود .در این مطالعه ،کربن فعالشده از پوست گردو بهعنوان جاذبی ارزان
قیمت و در دسترس برای حذف آرسنیک از آب سنتتیک استفاده شد .کربن فعال بهصورت پودر استفاده
میشود و آزمایشها در مقیاس آزمایشگاهی بهروش گامبهگام و با تغییر متغیرهای زمان ماند تعادلی،pH ،
غلظت آرسنیک و دوز جاذب انجام گرفت .زمان ماند سه دقیقه pH ،برابر  ،3/5غلظت  120میکروگرم بر
لیتر و میزان دوز  0/9گرم بر لیتر بهصورت گامبهگام و در حالت تعادل بهینه بهدست آمد .بررسی نتایج
آزمایشها نشان داد ایزوترم النگمویر با  R2 = 0/399نسبت به ایزوترم فروندلیش مطابقت بیشتری با
دادههای آزمایشگاهی دارد .مقایسة یافتههای این پژوهش با تحقیقات مشابه نشان میدهد کربن فعال
مطالعهشده سطح جذب باالیی داشته و قابلیت زیادی در جذب آرسنیک از محیطهای آبی دارد.
واژههای کلیدی :آرسنیک ،ایزوترم النگمویر ،جذب سطحی ،زغال پوست گردو.
 .1مقدمه و هدف
بحران کمبود آب در کشور بهدلیل افزایش تقاضای مصرف در
بخشهای صنعت ،کشاورزی و خانگی به یكی از مهمترین
مسائل در کشور تبدیل شد .افزایش مصرف بههمراه
خشكسالیهای اخیر موجب کاهش شدید منابع آبی شد و
درنتیجه به تأمین آب از منابع غیر متعارف مانند پساب،
منابع آب سطحی و زیرزمینی آلوده ،آبهای شور و لبشور
توجه شد .از میان منابع متنوع آبهای غیر متعارف ،استفاده
از پساب تولیدی در بخشهای مختلف شهری ،صنعتی و
کشاورزی بهعنوان منبعی پایدار برای مدیریت بحران آب به
عنوان راهكاری استراتژیک مورد توجه است .شاید مهمترین
راه حل منطقی برای جلوگیری از کاهش منابع آب ،احیا و

* نویسندة مسئول:

استفادة مجدد پساب و آبهای آلوده باشد .امروزه مصرف
سرانة آب در شهرها  251-051لیتر است که حدود 41-01
درصد این آب به پساب شهری تبدیل میشود [ .]0با توجه به
هزینة زیاد انتقال آب ،خطرهای زیستمحیطی تخلیة
پسابها در طبیعت و کاهش سریع منابع آبی مناسب در
دسترس ،تصفیه و استفادة مجدد پساب از دیدگاه اقتصادی
هم شایان توجه است .استفاده از پساب تصفیهشده در صنعت
در مواقعی که نیاز به کیفیت چندان باالیی از آب نیست،
مانند آب خنککننده ،ممكن است یكی از موارد باشد.
هماکنون استفاده از پساب کامالً تصفیهشده بهعنوان آب
شرب مورد توجه است و ممكن است در آیندهای نزدیک به
آن توجه بیشتری شود .بههرحال ،رساندن کیفیت پساب به

تلفن130 -72423937 :

Email:a_ghardashi@sbu.ac.ir
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حد قابل استفاده برای استفادة شرب و خوراکی تا اندازهای
دشوار است [.]3
پسابهای صنعتی و شهری بهطور معمول شامل یونهای
فلزی هستند که نمیتوانند بهراحتی تخریب ،متابولیز و تبدیل
به مواد با درجة خطرناکی کمتر شود و حضور آنها در محیط
زیست تهدیدی بسیار جدی بهشمار میآید .تعدادی از این
یونهای فلزی شامل کروم ،جیوه ،سرب ،مس ،نیكل ،روی،
کادمیوم ،کبالت ،اورانیوم و آرسنیک هستند که در دستة
یونهای فلزی سنگین قرار میگیرند .آرسنیک با ایجاد اختالل
در سیستم عصبی ،گردش خون ،گوارش و پوست ،سالمتی
انسان را تهدید میکند ،بهطوریکه در مسمومیتهای حاد
موجب مرگ افراد میشود [ .]2استفاده از آبهای سطحی و
زیرزمینی آلوده به آرسنیک برای آبیاری مزارع کشاورزی
موجب افزایش غلظت این آالینده در خاک میشود و انتقال آن
به بخشهای مختلف گیاه را افزایش میدهد که درنتیجه به
مختلشدن رشد طبیعی گیاه با عالئم سمیتی نظیر کاهش
بیوماس ریشه و ساقه ،نكروزهشدن جوانههای برگی ،کاهش
سطح فتوسنتز و غیره منجر میشود [ .]5 ،9سازمان جهانی
بهداشت 1/10 ،0میلیگرم بر لیتر را بهعنوان مقدار رهنمود
نظارتی برای میزان آرسنیک در آب شرب و برای تخلیة پساب
به آبهای سطحی و زیرزمینی و کشاورزی  0/1میلیگرم بر
لیتر را وضع کرد ،درحالیکه حداکثر مجاز در آب شرب در
استاندارد ایران  1/15میلیگرم بر لیتر است و برای پساب
همان  1/0میلیگرم بر لیتر است [ .]7 ،3در آب طبیعی
مناطقی از ایران نیز مقادیر باالی آرسنیک گزارش شد که از
جمله میتوان به روستاهای شهرستان بیجار ،قروه و هشترود
اشاره کرد [.]4 ،0
روشهای متعددی در تصفیة آب وجود دارند که قادرند
مقادیر آرسنیک را در آب و پساب به حد مجاز برسانند؛
ازجمله اسمز معكوس ،الكترولیز ،انعقاد و لختهسازی ،ترسیب
شیمیایی و جذب سطحی که هرکدام بنا به شرایط استفاده،
مزایا و معایب ویژة خود را دارند [.]01
روش جذب سطحی با استفاده از جاذبهای ارزان و
طبیعی بهدلیل سادگی و کارایی باال در حذف فلزات سنگین
[ ]03 ،00و بسیاری از مواد ریزآالیندة نوظهور []01،00
مورد توجه بود .کاظمیپور و همكاران نیز در سال  3110از
زغال گردو برای حذف سرب ،کادمیوم ،روی و مس از
فاضالب صنعتی استفاده کردند [ .]02آلتون و همكاران در
سال  ،3103حذف کروم از طریق زغال گردو را بررسی و

متغیرهای واکنش مانند دوز اسید سیتریک ،زمان واکنش و
درجة حرارت را مطالعه کردند [ .]09یانگ و همكاران در
 3102نیز از زغال پوست گردو برای حذف سزیم از آب
استفاده کردند [ .]05ویتال -رودرینگز و رنگل -مندز در سال
 3102از کربن فعال اصالحشده برای حذف آرسنیک استفاده
کردند [ .]03سقیب و همكاران در سال  ،3102برای حذف
آرسنیک از زغالهای فعالشدة پوست کاج و گردوی معروف
به کالیفرنیایی (یا انگلیسی یا ایرانی)03استفاده کردند و
پارامترهای مختلف از قبیل  ،pHدوز جاذب ،زمان تماس ،دما
و غلظت آرسنیک را بررسی کردند [.]07
در این بررسی ،کربن فعالشده از زغال پوست گردو برای
حذف آرسنیک از پساب مطالعه شد و زغال پوست گردو از
شرکت پارت شیمی تهیه شد که زغال گردو را بهصورت
تجاری در ایران (در شهر تویسرکان) تهیه میکند .تأثیر
شرایط مختلف آزمایشگاهی از قبیل زمان تماس ،pH ،غلظت
آرسنیک و دوز مادة جاذب در فرایند جذب بررسی شد .هدف
از این بررسی امكان استفاده از کربن فعال ارزانقیمت تهیه
شده از پسماندهای کشاورزی در تصفیة آبهای حاوی
آلودگی آرسنیک بود.
 .2مواد و روشها
 .1.2مواد
پوست گردو در کوره با دمای  311-511درجة سلسیوس
کربنیزه شد .سپس برای فعالسازی فیزیكی ،زغال کربنیزه
شده در کورهای با دمای  0111درجة سلسیوس و بخار آب
بهعنوان فعالساز قرار داده شد .پس از تهیة کربن فعالشدة
فیزیكی ،جاذب بهدستآمده با اسید فسفریک  5درصد به
مدت سی دقیقه شسته شد.
بهمنظور مشخصهیابی جاذب از دستگاه TESCAN
 VEGA IIبرای تصویربرداری الكترونی میكروسكوپی
)32(SEMو از دستگاه  BELBelsorp Mini IIبرای تعیین
اندازة سطح ویژه و توزیع حفرات جاذب ) 9 (BETاستفاده شد.
در این مطالعه ،نمونة محلول آرسنیک در غلظتهای مختلف
با رقیقسازی از محلول تترازول استاندارد  0111میلیگرم بر
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1. World Health Organization
2. Juglans regia, the Persian Walnut, English Walnut
or Especially in the US, California Walnut
3. Scanning Electron Microscopy
4. Brunauer–Emmett–Teller
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لیترآرسنیک شرکت مرک 0و آب دییونیزه و دمای اتاق تهیه
شد .کربن فعالشده از زغال پوست گردو چندینبار با آب
دییونیزه شستوشو داده شد تا ناخالصیهای احتمالی از سطح
زغال پاک شود .برای اندازهگیری آرسنیک از دستگاه جذب اتمی
 VGAمدل  Varian- AAS-240و برای اندازهگیری  pHاز
دستگاه مولتی پارامتر  Hatchاستفاده شد.
 .2.2مراحل آزمایشها

محلول استوک آرسنیک با غلظت یک میلیگرم بر لیتر با
افزودن  1/0میكرولیتر به  011میلیلیتر آب دییونیزه تهیه
شد .محلولهای آرسنیک با غلظتهای مشخص با افزودن
محلول استوک در دمای اتاق در حجم  51میلیلیتری تهیه
شد و سپس برای انجامدادن فرایند جذب به بالون 011
میلیلیتری انتقال داده شد .پس از اضافهشدن جاذب با دوز
مشخص به آن ،با مدتزمان مشخص بر همزن مغناطیسی با
دور  211دور بر دقیقه هم زده شد تا فرایند جذب انجام
گیرد .پس از زمان مشخص ،نمونه از صافی عبور داده شد و
مقدار باقیماندة آرسنیک بالفاصله اندازهگیری شد.
روش انجامدادن آزمایشها بهصورت گامبهگام است و پس
از بهینهکردن هر پارامتر با ثابت نگهداشتن پارامترهای دیگر
آزمایشها صورت میگیرد تا بهترتیب تمام پارامترها بهینه
شود .اولین مرحله از آزمایشها برای بهدستآوردن زمان
تعادلی و کمترین زمان ممكن برای جذب آرسنیک بررسی شد.
ابتدا محلولهایی با غلظت  011میكروگرم بر لیتر آرسنیک در
 pHبرابر  7تهیه شد و با دوز  1/2گرم بر لیتر جاذب مخلوط
شد و در مدتزمانهای تماس ()21 ،31 ،05 ،01 ،5 ،2 ،0
دقیقه مقدار جذب بهدست میآید .با رسم منحنی زمان-
درصد حذف ،کمترین زمان برای حذف بهدست آمد .در مرحلة
بعد ،برای بهدستآوردن  pHبهینة نمونههاpH ،های ،3 ،5/5
 7/5 ،7 ،3/5و  0تهیه شد .برای تغییر اندازة  pHاز محلول
سدیم هیدروکسید  0موالر برای افزایش و اسید کلریک 01
درصد برای کاهش  pHاستفاده شد .محلول آرسنیک با غلظت
 011میكروگرم بر لیتر ،زمان ماند  2دقیقه و  2/1گرم جاذب
بر همزن با دور  211دور بر دقیقه قرار گرفت و با زمان ماند
بهینة بهدستآمده از مرحلة قبلی آزمایش شد .پس از بهدست
آوردن  pHبهینه ،غلظت بهینه نیز بررسی شد .بهاینمنظور،
نمونههای با غلظتهای  031، 031، 01، 91 31، 01، 5و311
میكروگرم بر لیتر با  pHبهینه تهیه شد و در مدتزمان بهینه
1. Merck Co., Darmstadt, Germany
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آزمایش شد .آخرین مرحله از آزمایشهای جذب مربوط به
مقدار دوز جاذب بود که با شرایط بهینة قبلی بهدست میآمد.
جاذب در وزنهای 0/2 ،0 ،1/7 ،1/5 ،1/2 ،1/0 ،1/15 ،1/13
و  0/5گرم به محلول اضافه شد و آزمایش صورت گرفت .با
رسم منحنی حذف -دوز جاذب ،کمترین مقدار جاذب بهدست
آمده و درنهایت ایزوترم جذب آرسنیک با ایزوترمهای جذب
النگمویر و فروندلیش بررسی شد.
برای افزایش ضریب اطمینان و صحت و دقت آزمایشها،
عملیات نمونهبرداری و آنالیز نمونهها در هر مرحله سهبار
تكرار شد و تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشها توسط آزمون
آماری فریدمن (ناپارامتری) انجام گرفت.
 .9نتایج و بحث
 .1.9تأثیر زمان

بهمنظور بررسی اثر زمان و رسیدن به زمان تعادل ،مقدار
مشخص از جاذب زغال پوست گردو در زمانهای مختلف در
تماس با مقدار ثابتی از غلظت آرسنیک قرار داده شد و درصد
جذب آرسنیک توسط جاذب ارزیابی شد .نتایج در شكل 0
نشان داده میشود.
همانطورکه از شكل  0مشخص است ،با افزایش مدتزمان
تماس از صفر تا سه دقیقه ،مقدار جذب آرسنیک افزایش مییابد
و سپس مقدار جذب از دقیقة سوم به بعد تقریباً ثابت میشود و
پس از آن تغییر اندکی در مقدار جذب دیده میشود؛ بهعبارت
دیگر ،پس از سه دقیقه ،تعادلی بین فاز جامد و محلول
مطالعهشده بهوجود میآید .میزان حذف آرسنیک در دقیقة سوم
به  43/5درصد و تقریباً از دقیقه  02به  011درصد میرسد .با
توجه به سطح ویژة باالی جاذب و ویژگیهای مورفولوژی آن با
افزایش زمان میزان حذف به  011درصد میرسد ،همانطورکه
در مطالعة سقیب و همكاران میزان حذف در  91دقیقه و با 91
گرم بر لیتر جاذب و  pHبرابر  ،00تقریباً برابر  011است.
همچنین ،وانگ و همكاران نیز میزان حذف  44درصدی را در
مطالعة خود گزارش کردند [ .]00چامویی و همكاران میزان
حذف آرسنیک را  44/5درصد گزارش کردند [ .]04یكی از
خصوصیات بارز این جاذب سطح باال و مورفولوژی آن است که
موجب جذب باالی آرسنیک میشود .مقدار آرسنیک باقیمانده از
دقیقة سوم به بعد از مقادیر مجاز استانداردها کمتر بود و
بههمین دلیل زمان ماند بهینة حذف ،سه دقیقه درنظر گرفته
شد.
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شکل  .1تأثیر پارامتر زمان در حذف آرسنیک (غلظت  155میکروگرم بر لیتر pH=7 ،و دوز  5/9گرم بر لیتر)

زمان ماند کمتری دارد .سقیب در بررسی خود ،زمان ماند 91
دقیقه با حذف  00درصدی با کربن فعالشده را از زغال
پوست گردو گزارش داد [ .]07ذبیحی و همكاران با کربن
فعالشده از زغال پوست گردو حذف جیوه را بررسی و زمان
ماند  31دقیقه را گزارش کردند [ .]33با توجه به نتایج
آزمایشها و مقایسة آن با مطالعات قبلی ،کربن فعالشده در
این مطالعه بهمراتب ظرفیت باالیی در جذب آرسنیک نشان
میدهد و این نشانگر باالبودن مساحت سطح جاذب است.

زمان ماند تعادلی بهدستآمده در این مطالعه در مقایسه
با تحقیقات گذشته بسیار پایینتر است؛ برای مثال ،زمان ماند
حذف آرسنیک با پوستة لوبیا  031دقیقه گزارش شد [.]31
موندال و همكاران نیز زمان ماند  31دقیقه را برای حذف
آرسنیک با کربن فعالشده از پسماند نیشكر بهعنوان زمان
ماند تعادلی گزارش کردند [ .]30کربن فعال استفادهشده در
این مطالعه در مقایسه با سایر کربنهای فعال تهیهشده از
زغال پوست گردو در مطالعات مربوط به حذف فلزات سنگین
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شکل  .2تأثیر پارامتر  pHدر حذف آرسنیک (زمان ماند  9دقیقه ،غلظت  155میکروگرم بر لیتر و دوز  5/9گرم بر لیتر)

 .2.9تأثیر  pHمحلول

یكی از مهمترین پارامترها در فرایند جذب پارامتر  pHاست.
در مرحلة دوم از آزمایشها ،تأثیر  pHبررسی شد .شكل 3

نشان میدهد در  3 pHتا  ،3/5درصد حذف بیشترین مقدار
است و سپس درصد حذف کاهش مییابد .این روند در
مطالعات قبلی [ ]31نیز تكرار شد با این تفاوت که در آنجا
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 pHبهینه  0بود .در مطالعة لورنز و همكاران [ pH ]32بهینه
تقریباً  3گزارش شد .همچنین ،موهان و همكاران [ ]39در
مطالعة مروری خود بیان کردند تأثیر  pHبه عوامل مختلف از
جمله ساختار و خصوصیات فیزیكی و شیمیایی جاذب
بستگی دارد و در مواد مختلف متفاوت است که باید مطالعات
مشخصهشناسی روی هر جاذب صورت گیرد .علت کاهش
جذب در  pHباال و پایین ،افزایش بار الكترواستاتیكی بین
آرسنیک و سطح جاذب است و تأثیر منفی بر میزان جذب
میگذارد [ .]00 ،03با توجه به نتایج آزمایش  ،pHدر ادامة
این بررسی از  3/5 pHبرای آزمایشهای بعدی استفاده شد.
 .9.9تأثیر غلظت آرسنیک

در این مرحله ،با تغییر در غلظت آرسنیک تأثیر غلظتهای
مختلف در جذب نیز بررسی شد .نتایج حذف در شكل 2
نشان داده میشود .با آنالیز آزمایشها و نمودار مربوط به
ظرفیت جذب

غلظتهای مختلف و درصد حذف ،میزان حذف تا غلظت031
میكروگرم بر لیتر تقریباً ثابت است و ظرفیت جذب نیز به 31
میكروگرم بر گرم و در غلظت  311میكروگرم بر لیتر ظرفیت
جذب به  23/05میكروگرم بر گرم میرسد .با توجه به روند
نمودار ،ظرفیت جذب با افزایش غلظت افزایش مییابد و
درصد حذف کاهش مییابد .نتایج مطالعة موهان و همكاران
[ ]39نیز ظرفیت جذب مشابهی برای کربنهای فعال مشابه
گزارش کردند .با افزایش غلظت آرسنیک ،رقابت برای جذب
آرسنیک در سایتهای جذب افزایش مییابد و ظرفیت جذب
نیز افزایش مییابد ،ولی میزان جذب بهدلیل افزایش
مولكولهای آرسنیک در محیط کاهش مییابد .در این
بررسی ،بهدلیل اینكه غلظتهای پایین مورد نظر بود ،غلظت
 031میكروگرم بر لیتر بهعنوان غلظت تعادلی درنظر گرفته
شد و در مرحلة بعدی آزمایش از نمونههای با غلظت 031
میكروگرم بر لیتر استفاده شد.
میزان حذف

ظرفیت جذب (میکروگرم بر گرم)
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شکل  .9تأثیر پارامتر غلظت در حذف آرسنیک (زمان ماند  9دقیقه pH=6/8 ،و دوز  5/9گرم بر لیتر)

 .1.9تأثیر دوز جاذب
با توجه به نتایج آزمایشهای قبلی ،زمان تماس  2دقیقهpH،

برابر  ،3/5مقدار غلظت محلول آرسنیک 031میكروگرم بر
لیتر ،دوزهای مختلف جاذب ،1/3 ،1/2 ،1/0 ،1/15 ،1/13
 0/3 ،1/4و  0/5گرم در نمونهها اضافه شد و مقدار جذب آن
بررسی شد .نتایج حذف آرسنیک بهصورت شكل  9است.
مجی و همكاران نیز در مطالعات خود روی حذف آرسنیک با
جاذب معدنی ،نمودار مشابهی [ ]35برای تأثیر دوز جاذب

گزارش کردند .با توجه به شكل  ،9میزان حذف در دوز 1/4
گرم به  011درصد میرسد و بعد از آن ثابت میماند.
تغییرات میزان حذف از دوز پایینتر از  1/0خیلی اندک بود و
درصد حذف آن تقریباً  43درصد میشود و در دوز  1/3گرم
نیز میزان حذف  40درصد است که آرسنیک باقیمانده از حد
مجاز استانداردها پایینتر است و قابل شرب است ،هرچند با
توجه به نمودار ،میزان دوز جاذب استفادهشده بستگی به
غلظت آب ورودی و کیفیت آب خروجی مورد نظر دارد.
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شکل  .1تأثیر پارامتر دوز جاذب در حذف آرسنیک (زمان ماند  9دقیقه ،غلظت  125میکروگرم بر لیتر) pH=7 ،

 .9.8ایزوترم جذب

بهمنظور تعیین کمی سیستمهای جذب سطحی تعادلی و
ناهمگن از دو ایزوترم النگمویر و فروندلیش بهصورت
رابطههای  0و  3استفاده شد [:]33
0
Ce
Ce
=
+
qe qm b qm

( )0مدل النگمویر
( )3مدل فروندلیش

logCe

0
n

 :qeمقدار مادة جذبشونده در واحد جرم مادة جاذب
برحسب میكروگرم بر گرم
 :Ceغلظت تعادلی مادة جذبشونده در محلول پس از
جذب سطحی برحسب میكروگرم بر لیتر
 qmو  bثابتهای النگمویر
 Kو  nثابتهای فرویندلیش

= logqe − log K

)الف(

0.8

1

0.4

0.6

0.2

R² = 0/977

)log(qe

R² = 0.9309

y = 0/0326x + 0/0072
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0
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شکل  .8برازش نتایج جذب آرسنیک بر ایزوترم فروندلیش (الف) و ایزوترم النگمویر (ب)

از نمودارهای ایزوترم فروندلیش و النگمویر ،ضرایب ثابت

مطابق جدول  0بهدست میآید.

جدول  .1ضرایب ثابت و همبستگی ایزوترمهای النگمویر و فروندلیش
ایزوترم النگمویر

ایزوترم فروندلیش
2

2

n

K

R

b

qm

R

9/330

04/02

1/421

9/537

21/379

1/477
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همبستگی بهدستآمده از رسم نمودارهای هریک از
ایزوترمها میتواند بهعنوان معیار مناسبی برای بیان تطبیق
دادههای تجربی و ایزوترمهای مذکور باشد .همانطورکه در
جدول نیز مشاهده میشود ،ایزوترم النگمویر نسبت به
ایزوترم فروندلیش مطابقت بیشتری با دادههای آزمایشگاهی
دارد .با توجه به فرضهای اولیة ایزوترم النگمویر ،فرایند
جذب بر سطح همگن است و جایگاههای فعال جذب سطحی
و انرژی آنها دارای توزیع توانی هستند [.]37

 .6.9مشخصهیابی کربن فعال اصالحشده
تكنولوژی  SEMبرای مشاهدة ظاهر (مورفولوژی) سطح
فیزیكی مواد استفاده میشود .شكل  3از کربن فعال تهیه
شد .سطح ناهمگون جاذب (شكل  )3میزان جذب را افزایش
میدهد ،زیرا سایتهای الزم برای جذب افزایش یافت .این
مسئله در ایزوترم النگمویر نیز ثابت شد ،زیرا در فرض
النگمویر جذب بهصورت ناهمگون در سطح جاذب اتفاق افتاد.
اسید بر سطح جاذب تأثیر گذاشت و موجب تشكیل میكروپور
و مزوپور در سطح جاذب شد .افزایش حضور حفرات با اندازة
میكرو و مزو موجب افزایش جذب میشود [.]30

(ب)

(الف)

شکل  .6تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMاز سطح کربن فعال
الف) با بزرگنمایی  ،95555ب) با بزرگنمایی 85555

اندازهگیری سطح ویژة جاذب و همچنین قطر و توزیع
حفرهها ،با استفاده از نتایج آزمون  BETانجام گرفت که نتایج

بهصورت جدول  3و شكل  7نشان داده میشود.
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شکل  .7توزیع حفرات در جاذب اصالحشده
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توزیع حفرات بهطور یكنواخت است و حفرات با قطر
پایینتر از  01نانومتر ،بیشترین حجم را شامل شد .سطح

ویژة جاذب برابر  0929/3متر مربع بر گرم است که نسبت به
جاذبهای مشابه دارای سطح بسیار باالیی است [.]34

جدول  .2اطالعات سطح جاذب با آزمایش BET
حجم کل حفرات)(cm3/g

قطر متوسط)(nm

بیشترین قطر)(mm

سطح ویژه )(m2/g

پارامتر

1/797

2/01

<1/21

0929/3

جاذب

 .7.9بازیافت و احیای جاذب

پس از جذب مواد آالینده ،بسترهای حاوی کربن باید تحت
عمل احیا قرار گیرد و مواد جذبشده از بسترها دفع شوند.
روشهای متفاوتی بهمنظور احیای بسترهای کربنی وجود دارند
که هریک دارای محدودة عملكرد و نقاط ضعف و قوت ویژة
خود هستند .روشهای احیا و بازیافت کربنهای فعال بهطور
کلی براساس دفع یا تجزیه استوارند .در روشهای دفع ،افزایش
دما و استفاده از یک حالل ،بدون اینكه ساختمان کربن را
تخریب کنند ،موجب خارجکردن آالیندهها از آن میشوند .اگر
روشهای تجزیه یا فعالسازی مجدد ،در دماهای بسیار باال
انجام گیرد ،مواد آالینده در آنها تخریب میشوند و
بهاینترتیب کربن دوباره فعال میشود .روشهای گوناگونی که
از آنها برای احیای کربنها استفاده میشود عبارتند از:
حرارتی (توسط گاز بیاثر ،بخار آب یا آب داغ) ،غیر حرارتی
(استخراج با حاللهای شیمیایی ،عوامل فعالکنندة سطحی و
استخراج فوق بحرانی) و تجزیه (شیمیایی بهصورت کاتالیستی
یا حرارتی ،میكروبی یا الكتروشیمیایی) .احیا یا فعالسازی
مجدد را میتوان در محل مصرف کربنها یا خارج از محل
انجام داد .با توجه به میزان جاذب مصرفی و نوع آالینده و

توجه به شرایط اقتصادی ،استفاده از سیال فوق بحرانی در
محل بهترین گزینه برای احیای جاذب است و بعد از آن
استفاده از حاللهای شیمیایی یا اسیدفسفریک دومین اولویت
برای احیای جاذب است [.]20 ،21
 .1جمعبندی
در این مطالعه ،کربن فعالشده از زغال پوست گردو (بهعنوان
جاذب ارزانقیمت حاصل از پسماند کشاورزی) برای حذف
آرسنیک در شرایط مختلف بررسی شد .نتایج نشان داد در
غلظتهای کمتر از  311میكروگرم بر لیتر ،زمان ماند سه
دقیقه میزان حذف باالتر از  43درصد است .در غلظتهای
باالتر ،با افزایش زمان ماند یا دوز جاذب میتوان به
استانداردهای آب شرب رسید .میزان جذب به دو عامل غلظت
آرسنیک و دوز جاذب بستگی بیشتری دارد و هرچه این دو
عامل بیشتر شوند ،ظرفیت جذب نیز بیشتر میشود .فرایند
جذب نیز از ایزوترم النگمویر تبعیت بیشتری میکند .جاذب
دارای مورفولوژی مناسب است و زمان جذب را کاهش میدهد
و همچنین سطح ویژة آن باالست و توزیع حفرات یكنواخت
دارد که ممكن است از علل اصلی درصد حذف باال باشد.
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