محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره ،37شماره ،4زمستان 9711
صفحات  319تا 404

حذف فلز سنگین کروم از محیط های آبی با استفاده از کربن فعال تولید
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 -1دانشجو دوره دکتری مهندسی نساجی دانشکده فنی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 -2استاد گروه پلیمر و نساجی دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران جنوب
 -3استاد گروه نساجی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 -4استاد گروه مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 - 5استاد گروه نساجی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد
(تاریخ دریافت-99/30/72تاریخ پذیرش)99/30/73

چکیده:
امروزه به علت مصرف انبوه سیگار و وجود فیلترهای سیگار به عنوان پسماندی آلوده و غیر قابل تخریب در محیط زیست ،اهمیت جمع آوری و
تبدیل آنها به یک ماده قابل مصرف ،امری ضروری است .بنابر این تبدیل ته سیگارها به کربن فعال می تواند بهه صهورت دوگانهه بهرای محهیط
زیست موثر باشد .از آنجا که آب آشامیدنی سالم ،فاکتوری حیاتی برای بقا جوامع است ،وجهود فله سهنگین کهرو در آب مهی توانهد بسهیار
خطرناک باشد .امروزه استفاده از کربن فعال یکی از روشهای متداول برای حذف فل سنگین کرو از آب است .ههدف از ایهن مطالعهه کهارایی
کربن فعال تولید شده از ته سیگارها در حذف کرو شش ظرفیتی از محلول های آبی بود .در ایهن تحقیه

از فعهال سهازی شهیمیای توسهط

 NaOHاستفاده و برای تعیین می ان سطح مخصوص از آزمون  BETو  SEMاستفاده شد .اثر ،pHمقدار جاذب ،زمان واکنش ،غلظهت اولیهه
کرو و دما جهت حذف کرو بررسی و می ان جذب با استفاده از دستگاه جذب اتمی انجا شد .نتایج نشان داد که پیش عملیات با  NaOHو
اف ایش غلظت آن منجر به اف ایش سطح مخصوص کربن های فعال شد  .آزمایشات جذب نشان داد که بالاترین راندمان جذب در  ،2 pHمی ان
جاذب ،3 g/lزمان  ، 00 minغلظت اولیه کرو  00 mg/lو دمای  20 0Cمشاهده شد .نتایج نشان داد که جذب از ای وتر لانگمویر تبعیت می
کنند و معادله شبه مرتبه اول مناسب برای داده های آزمایش می باشد .بررسی ترمودینامیک جذب نشان داد کهه واکهنش خهود بهه خهودی و
گرمازا است .این تحقی

نشان داد که الیاف استات سلول در فیلتر سیگار می تواند ماده ای مناسهب در عملیهات کربونی اسهیون جههت تهیهه

کربن فعال با سطح مخصوص در حدود  9000 m2/gشود که می تواند جهت حذف کرو از آب مصرف شود.

کلید واژگان:

فیلتر سیگار مصرف شده ،کربن فعال ،کرو شش ظرفیتی ،جذب سطحی

* نویسنده مسئول  ،تلفن01922903410 :

ایمیلrkhajavi@gmail.com :
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.1مقدمه
امروزه سیگار در سطح جهانی به عنوان دشمن سهلامتی
انسان معرفی می شود .معمولها تهه سهیگارها در محهیط
زیست رها می شوند .به علت مصرف انبوه سیگار ،باعه
آلههودگی شهههرها و جوامههع صههنعتی شههده اسههت .بنههابر
برآوردهههای انجهها شههده در سراسههر جهههان ،در حههدود
 300/039تن فیلتر سهیگار در جههان بهه عنهوان زبالهه
شناخته می شود .این نهو زبالهه بهرای محهیط زیسهت
بسهیار سهمی اسهت ( .)Novotny et al., 2009مهواد
شیمیایی مانند آرسنیک ،نیکوتین و سرب می توانند بهه
نمههک و آب شههیرین نفههوذ کههرده و بههر همههین اسهها
می تواند بسیار خطرناک باشد .الیاف ته سیگار اکثهرا از
پسماندهای سلول ی محسهوب مهی شهوند ( & Marah

 .)Novotny, 2011فیلتر های سیگار در حدود  %10از
الیاف استات سلول هستند .امروزه تلاش ههای بسهیاری
برای جمع آوری این زبالهه هها از محهیط زیسهت انجها
شده است ( .)Robertson et al., 2011بنابراین ایهن
نکته مهم است که چگونه مهی تهوان ایهن پسهماندهای
سلول ی را تبدیل به ماده ای نمود کهه قابلیهت اسهتفاده
مجدد را داشته باشد و از طرفی معضهل انباشهتگی ایهن
پسهماندها را تها حهدودی برطهرف نمهود ( & Hasnat

 .)Rahman., 2018از آنجا که آب آشهامیدنی سهالم از
جمله فاکتور های حیاتی برای بقاء جوامع اسهت ،وجهود
هر نو ماده آلاینده بیش از استانداردهای تعیهین شهده
حیات انسان را به خطهر مهی انهدازد .فله ات سهنگین از
جمله این آلاینده ها می باشند .مشکل اصلی این فله ات
سههمیت و پایههداری آنههها در محههیط بههوده و از طرفههی
هنگهامی کهه وارد ارگانیسههم ههای جههانوری مهی شههود،

انباشهته مهی گهردد ( )Hua et al., 2018و در نتیجهه
باع

بروز بیماری ها و عوارض متعدد می شهود .فله ات

سنگین باع بهم خوردن تعادل در موجودات زنهده بهه
ویژه انسان می شوند و طیف گسهترده ای از عهوارض را
در تمامی ارگانهها بوجهود مهی آورنهد ( Zhao et al.,

 .)2012از مهمترین اختلالات آنها می توان بهه سهرطان
زائی ,اثر بر سیستم اعصاب مرک ی ,اثر بهرروی پوسهت,
اثر برروی سیستم خون سازی ,اثر بهر سیسهتم قلبهی و
آسیب بر کلیه ها اشاره کرد ( Wongsasuluk et al.,

 .)2014لذا استفاده از روشی مناسب برای شناسهایی و
حذف آنها از محیط نکته بسیار مهمی می باشد .یکی از
فلهه ات سههنگین بسههیار سههمی ،کههرو مههی باشههد
( .)Budinova et al., 1994کهرو در سیسهتم ههای
آبی به صورت 7+و 0+وجود دارد که نو شهش ظرفیتهی
دارای سمیت بالاتری است .روش ههای متعهددی بهرای
حهذف فله ات سهنگین وجهود دارد ( Zou et al.,

 .)2016جذب سطحی یکی از روش ههای مهوثر جههت
حهههههذف کهههههرو از محلهههههول ههههههای آبهههههی
می باشد .در حال حاضر استفاده از کربن فعهال یکهی از
روشهای متداول برای حذف فل ات سنگین از آب اسهت.
کربن فعال به عنوان یک جاذب با ظرفیت جذب بالها در
فراینهد جهذب از فههاز مهایع و گههاز کهاربرد فراوانههی دارد
( .) Inyang et al., 2016امهروزه تحقیقهات بسهیاری
جهت حذف فل ات سنگین از طری جهاذب ههای ارزان
قیمت انجا شده است .جهاذب ههای طبیعهی بهه علهت
ه ینه تولیهد پهایین و کهارایی بهتهر از اهمیهت خاصهی
برخوردار هستند .محصولات مرحله کربونی اسیون دارای
ظرفیت جهذب خیلهی کمهی مهی باشهند .ایهن مسهئله
می تواند به دلیل کربونی اسیون در دمای پایین و وجهود
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قطران 9در منافذ بین بلورها و روی سطح آنهها باشهد (
 .)Dias et al., 2007محصولات کربونی ه شهده را مهی
توان با روش فی یکی و شهیمیایی فعهال کهرد .بها فعهال
سازی می توان یک ساختار متخلخل با سطح مخصهوص
بالا تولید کرد .بنابر ایهن مهی تهوان از تهه سهیگارها بهه
عنوان یک منبع سلول ی جهت تهیه کربن فعال استفاده
نمهود ( .)Soltani et al., 2014بها توجهه بهه اینکهه
تاکنون مطالعه ای در مورد جاذب کربن فعهال از الیهاف
استات سلول موجود در ته سیگارها جهت حهذف کهرو
انجا نشده است و با توجه به آلهودگی تهه سهیگارها در
محیط زیست و همچنین آلودگی آب و پساب ها توسهط
فل سنگین کرو  ،این تحقی می تواند جههت بازیافهت

 .1-2آماده سازی الیاف استات سللولز موجلود در
فیلترهای سیگار
ابتدا فیلترههای سهیگار مصهرف شهده جمهع آوری و در
مرحله بعهد کاغهذ آنهها جهدا شهد 90 g .از فیلترهها در
محلول های  NaOHبا نسهبت %24،%92و ( %44وزنهی/

وزنی) قرار داده شد .محلول ها به مدت  2 hتوسط یهک
هم ن مکانیکی مخلوط شدند .سپس فیلترها از محلهول
های فوق خهار و  NaOHاضهافی آنهها توسهط فراینهد
فشرده سازی خار گردید و فیلترهای آغشته شهده بهه
 NaOHآماده مرحله کربونی اسیون شدند ( Koochaki

.) et al., 2019

ته سیگارها و مدیریت حهذف آلاینهده کهرو در محهیط

 .2-2تولیللد کللربن فعللال از الیللاف اسللتات سلللولز

های آبی به صورت دوگانه مفید باشد.

موجود در فیلترهای سیگار

 .2مواد و روش ها

جهت فرایند کربونی اسیون شیمیایی ،نمونه ها به کهوره

این تحقی  ،یک مطالعه تجربی در مقیا

آزمایشهگاهی

است .جهت فعال سازی شیمیایی و تنظیم  pHاز سدیم
هیدروکسید و جهت تهیه محلول های کرو از پتاسهیم
دی کرومهههات  ،همچنهههین بهههرای تنظهههیم  pHاز
هیدروکلریک اسید استفاده شد .کلیه مواد شهیمیایی در
این پژوهش از شرکت مرک کشور آلمان تهیهه شهد .در
این تحقی الیاف اسهتات سهلول موجهود در فیلترههای
سیگار مصرف شده به عنوان ماده سلول ی اولیه در تهیه
کربن فعال به عنوان جاذب جدیهد مهورد اسهتفاده قهرار
گرفت.

الکتریکی (ساخت ایران ) شهرکت آبتهین انتقهال یافهت.
قبل از فراینهد کربونی اسهیون ،گهاز نیتهرونن بها حجهم
3

 900 cm /minبه مدت  40 minبه داخل کوره دمیده
شههد .عملیههات کربونی اسههیون در دمههای  400 0Cبههرای
0

مدت دو ساعت با نرخ حهرارت دههی  0 C/minانجها
گردید .جهت کربونی اسیون کامل نمونه ها ،گاز نیترونن
تا کوره به دمای محیط برسد با همان نرخ دمیده شهد و
سپس نمونه ها از کوره خهار شهدند .مراحهل بهه طهور
کامل در تحقیقی که قبلها صهورت گرفتهه توضهیح داده
شده است ( .)Koochaki et al., 2019جههت انهدازه
گیری سطح مخصوص تمامی نمونه ها از دستگاه BET

 -1قطران یا تار صمغ سیاه و چسبناک ترکیب های آلی
حاصل از مواد مختلف مانند زغال سنگ،نفت خا و ...
هستند.

مدل( Belsorop min IIساخت ناپهن) اسهتفاده شهد.
همچنههین جهههت بررسههی مورفولههونی کههربن فعههال از
دسهههههتگاه میکروسهههههکو الکترونهههههی روبشهههههی
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(Te- Scan )Scanning Electron microscope

شههدند .عبههارت  ،Ch.OACاختصههار Chemically

مدل ( Miraii IIساخت فرانسه) اسهتفاده شهد .تمهامی

 Obtained Activated Carbonمیباشد.

نمونه های کربن فعال بهه صهورت جهدول  9کدگهذاری
جدول -1کدهای تخصیص داده شده به نمونه ها نمونه ها
نوع کربن فعال

NaOH 92%w/w

NaOH 24%w/w

NaOH%44w/w

کد نمونه

92%Ch.OAC

24%Ch.OAC

44%Ch.OAC

 .3-2آزمایشات جذب
جهت تهیه محلول کرو از نمهک پتاسهیم دی کرومهات
( )k2Cr2O7اسههتفاده شههد 00 mg .نمههک پتاسههیم دی
کرومات در 9لیتر آب مقطر حل شد .محلول های لهاز
آماده شدند و برای تنظهیم  pHمحلهول از M ،NaOH

 0/9و  0/9 M ،HClاستفاده شهد .انهدازه گیهری ههای
جذب کرو با 3،0،7،9( gو )1از کهربن فعهال در داخهل
ارلن هایی حاوی  900mlاز محلول کرو با غلظت های
(30،00،70،90 mg/lو )10در  pHمختلههف (-0-4-2
 )92-90-4و در زمان های مختلهف-70-20-90( min
 )40-30-00-00-40و در دماههههای -70-70-20( 0C
 )40-40انجا گردید .جهت جداسهازی کهربن فعهال از
محلول ههای آبهی از روش فیلتراسهیون اسهتفاده شهد و
سپس غلظت کرو بهاقی مانهده بها اسهتفاده از دسهتگاه
طیههف سههنجی اتمهی (  VarianمههدلEspetra200

ساخت کشور استرالیا ) محاسبه شد .جهت اطمینهان از

که( ،qe )mg/gمقدار یون های فل ی جذب شده به ازای
واحد جر جاذب C0 )mg/l( ،و  Ceبهه ترتیهب غلظهت
های اولیه و غلظت نهایی در فاز مایع می باشهندV )l( .

حجم محلول و ( W )gجر جاذب می باشد .در تمهامی
آزمایشات سهرعت همه ن  200 rpmنگهه داشهته شهد.
تمامی محلول ها پس از رسیدن به غلظت نهایی کهرو ،
مورد بررسی قرار گرفتند .می ان جهذب محلهول قبهل و
بعد از اف ودن جاذب در طی زمان مشخص برای رسیدن
به تعادل و با درنظر گرفتن کلیه شرایط ،اندازه گیهری و
بازده حذف کرو با استفاده از معادله  2محاسبه گردید.
رابطه ()2
R%= C0- Ce/ C0 × 100
کهه در آن  )%(Rرانهدمان حهذف کهرو Ce )mg/l( ،

غلظت کرو در زمان تعهادل C0)mg/l( ،غلظهت اولیهه
کرو می باشد (.)Dada et al., 2012

 .4-2مطالعه ایزوتلرم ،سلینتیک و ترمودینامیلک

نتایج ،در هر مرحله از آزمایش دوبار تکهرار و میهانگین

جذب

نتایج بیان شد .مقدار تعادلی جذب با استفاده از معادله

با استفاده از نتایج بدسهت آمهده از آزمایشهات ،شهرایط

 9مشخص شد.

تعادلی جذب تعیین و سپس ای وتر جهذب تعهادلی بها

رابطه (qe = C0- Ce *v /w )9

اسهههتفاده از مهههدل ههههای جهههذب لهههانگمویر(، )9172
 )9120( Frendlichو  )9130( Temkinبررسی شهد.
همچنین نتایج بدست آمهده بها اسهتفاده از مهدل ههای
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حذف فل سنگین کرو از محیط های آبی با استفاده از کربن فعال…
سینتیکی شبه مرتبه اول ،شهبه مرتبهه دو و Eluvich

مختلف  NaOHدر محهدوده نسهبت فشهار  0/00-9در

ارزیابی شد .پارامترهای ترمودینهامیکی ماننهد ت ییهرات

شکل  2نشهان داده شهده اسهت .مطهاب طبقهه بنهدی

آنتالپی و آنتروپی و ت ییرات انهرنی آزاد گیهبس جهذب

آیوپاک ای وتر های بدست آمده از نمونهه هها ،ای وتهر

سطحی محاسبه شد که جهت (خود بخودی و غیرخهود

نو  IVرا نشان می دهد .حلقه هیسترزیس در محهدوده

بخودی) و نو (گرماگیر یا گرمازا) واکنش جذب تعیهین

 0/0> P/P0>9قابل مشاهده می باشهد کهه وابسهته بهه

گردد (.)Dada et al., 2012

تراکم (مویرگی) باریکی است که در حفرات مه و اتفهاق

 .3نتایج

می افتدکه نشان دهنده منافذ بسیار باریک و به صهورت
مویین است .همچنین مساحت سهطح مخصهوص همهه

 .1-3مشخصات سطحی کربن فعال

نمونه های کربن فعال تولیدی درجهدول  2آورده شهده

شکل ،9مورفولونی سطح کهربن ههای فعهال بهه کمهک

است .با توجه به مقادیر سهطح مخصهوص بهرای  7نهو

میکروسههکو الکترونههی روبشههی ( )SEMرا نشههان

کربن های فعال بدست آمده در جدول می توان نتیجهه

می دهد .این تصاویر مشخص می سازد که کهربن ههای

گرفت که با فعال سازی شیمیایی و اف ایش غلظت مهاده

تولیدی دارای ساختاری متخلخهل بها حجهم تخلخهل و

فعال ساز سطح مخصوص اف ایش یافته است .همچنهین

سطح مخصوص بالا می باشند .این موضو توسط آنهالی

قطههر کلیههه حفههرات تقریبهها  2 nmم هی باشههد .سههایر

جذب و واجذب نیترونن به طور دقی تهر نشهان داده و

خصوصیات کربن فعال بصورت مفصل و بها ج ئیهات در

اثبات شد .ای وتر های جذب و واجذب نیترونن مربوط

تحقیقی که قبلا صورت گرفته توضهیح داده شهده اسهت

به نمونه های کهربن فعهال متهور شهده بها درصهدهای

(.)Koochaki et al., 2019

شکل -1تصاویر میکروسکوپ الکترونی کربن های فعال(الف) ( ، %11 Ch.OACب) ( ،%12Ch.OACج)  ، %24Ch.OACبا بزرگنمایی x111

شکل  -1ایزوترم جذب و واجذب نیتروژن نمونه های %24 Ch.OAC , %12 Ch.OAC ،%11 Ch.OAC
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جدول -1نتایج آنالیز BETو  BJHنمونه های کربن های فعال (الف) ( ، %11 Ch.OACب) ( ،%12Ch.OACج) %24Ch.OAC

نمونه

%92Ch.OAC

%24Ch.OAC

%44Ch.OAC

سطح مخصوص ()m2/g

107/00

140/07

9009/40

قطر حفره ()nm

2/24

2/204

2/207

حجم حفره ()cm3/g

0/014

0/029

0/004

آنالی  FTIRاطلاعات مهمی جهت تعیین حضور گروه ههای

در 2000-2000 cm-1مربههوط بههه  C-Cحلقههه هههای

عاملی در سهاختار شهیمیایی Ch.OAC ،%92 Ch.OAC

آروماتیک اسهت .وجهود نوارههایی در ناحیهه -9000 cm-1

 %44 Ch.OAC , %24در اختیار قرار داد .با توجه به شکل

 9300مربوط به ارتعاشات کششی گروه اکسهیژن دار گهروه

 7در ناحیه عدد مو  7000-7400 cm-1پیک پهنی وجود

های  C=Oاست .با فعال سازی شیمیایی ترکیبهات زیهادی

دارد که مربوط به باندهای نوسانی کششی گروه های O-H

از گونه های آروماتیک موجود در ماده خا مهی شهکند کهه

گروه هیدروکسیل پس از فعال سازی می باشد .شهدت ایهن

منجر به آزاد سازی ترکیبهات سهازنده آن مهی شهود .پیهک

پیک در فعال سازی شهیمیایی بهه علهت ترکیبهات سهازنده

مشاهده شده در 9000 cm-1مربوط به ارتعاشهات خمشهی

هیدروکسید سدیم بیشتر شده است .همچنین احتمال می

گههروه هههای  C=Cاسههت .ارتعاشههات در محههدوده cm-1

رود که نوسانات مشهاهده شهده در محهدوده -7400 cm-1

9400-9000بیانگر حضور پیوند کششی گهروه ههای C-O

 7100مربهوط بهه گهروه ههای اکسهیژن دار  O-Hکششهی

را تایید می کند .این باند به دلیهل نقهش  NaOHاسهتفاده

باشد .نوارهای ضعیف مشاهده شده در ناحیه -2400 cm-1

شده به عنوان فعال ساز افه ایش یافتهه اسهت .گهروه ههای

 7000مربوط به ارتعشات کششهی گهروه ههای  C-Hکهه

عاملی اکسیژن دار مهمترین و موثرترین گروه ههای عهاملی

بیانگر پیوند های هیدروننی می باشد .نوارههای دیهده شهده

هستند که برروی جذب تاثیر می گذارند.

شکل  -3طیف  FTIRکربن های فعال %24 Ch.OAC , %12 Ch.OAC ،%11 Ch.OAC
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 .2-3نتایج جذب کروم
 .1-2-3بررسی تاثیر  pHمحلول

نتایج جذب کرو شش ظرفیتی بها ت ییهر  pHمحلهول
توسط کربن های فعهال بدسهت آمهده از الیهاف اسهتات

شده است .نتهایج بدسهت آمهده نشهان دهنهده کهاهش
راندمان جذب کرو با اف یش می ان  pHمهی باشهد .بها
توجه به شکل بالاترین می ان جذب در کلیه کربن های
فعال در pH=2حاصل شده است.

سهلول موجههود در فیلترهههای سههیگار در شههکل  4آورده

شکل -2تاثیر  pHبر میزان جذب کروم توسط %24 Ch.OAC , %12 Ch.OAC ،%11Ch.OAC

 .2-2-3تاثیر مقدار جاذب

اف ایش کهربن فعهال تها  ، 3 gرانهدمان جهذب افه ایش

تاثیر جر جاذب بر مقدار تعادلی جذب کرو با مقهادیر

می یابد و پس از آن دیگر جذبی اتفاق نمی افتهد .بنهابر

 9،7،3،1 gاز هرنو کربن فعال ،کرو بها غلظهت mg/l

این با توجه به این مقدار بهینهه در مراحهل بعهد از ایهن

 00بههه مههدت  00 minو در دمههای  20 0Cدر شههکل0

می ان کربن فعال در تمامی نمونه ها استفاده گردید.

نشان داده شده است .مطاب با نتهایج بدسهت آمهده بها

شکل -5تاثیر مقدار جاذب برروی حذف کروم توسط %24 Ch.OAC , %12 Ch.OAC ،%11 Ch.OAC

 .3-2-3اثر زمان تماس

شده است .همهانطور کهه در شهکل  0دیهده مهی شهود،

نتایج تاثیر زمان بر می ان جهذب ،بها مقهادیر  3 gاز ههر

حداکثر می ان جذب در کربن ههای فعهال شهیمیایی در

کربن فعال تهیه شهده کهرو بها غلظهت  00 mg/lدر

 00دقیقههه اول مههی باشههد و پههس از آن جههذبی اتفههاق

pHمعادل  2و در دمای  20 0Cدر فواصل زمهانی min

نمی افتد.

 40،30،00،00،40،70،20،90در شههکل  0نشههان داده

شکل -6تاثیر زمان برروی حذف کروم توسط %24 Ch.OAC , %12 Ch.OAC ،%11Ch.OAC
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 .4-2-3اثر غلظت کروم

با بررسی مقدار جهذب در غلظهت ههای مختلهف کهرو

نتایج غلظهت ههای مختلهف از کهرو اولیهه و در زمهان

نشان داد که بیشهترین میه ان جهذب کهرو در غلظهت

تعادل ،با غلظت های  ،90 ،70،00،30،10 mg/lمیه ان

 30 mg/lاتفههاق م هی افتههد و پههس از آن جههذبی اتفههاق

 3 gاز کربن فعال ،زمان  ، 00 minدر دمهای  20 0Cو

نمی افتد.

 2 pHدر شکل  3نشان داده شده است .مطالعهه جهذب

شکل-7تاثیر مقدار غلظت کروم برروی حذف کروم توسط %24 Ch.OAC , %12 Ch.OAC ،%11Ch.OAC

 .5 -2- 3اثر دما

شکل می توان گفت بیشهترین میه ان حهذف کهرو در

نتایج اثر دما در دماهای  20،70،40،40 0Cبهرای همهه

تمامی نمونه ها در دمهای  20 0Cاتفهاق مهی افتهد و بها

نمونه های جاذب در شکل 4ارائه شده است .با توجه بهه

اف ایش دما راندمان جذب کاهش می یابد.

شکل -4تاثیر دما برروی حذف کروم توسط %24 Ch.OAC , %12 Ch.OAC ،%11Ch.OAC

 .6-2-3ایزوترم جذب سطحی

با توجه به ضرایب رگرسیون در جدول بهرای مهدل هها،

در این مطالعه بها توجهه داده ههای مرحلهه تهاثیر جهر

جذب کرو برروی کربن فعال از مدل ای وتر لهانگمویر

جاذب ،ای وتر جذب لانگمویر ،فرندلیچ و تمکهین مهورد

تبیعت می کند و از ضریب همبستگی بالایی نسهبت بهه

بررسی قرار گرفت .در جهدول  7نتهایج حاصهل از مهدل

دو ای وتر دیگر برخوردار است(.)R= 0/1

های ای وتر لانگمویر ،فرندلیچ و تمکین ارائه شده است.
جدول -3مقادیر پارامتر های ثابت معادلات لانگمویر ،فرندلیچ و تمکین برای جاذب ها

ای وتر
ثابت ها

لانگمویر
qm
K
() mg/g( )l/mg

R2

فرندلیچ
RL

KF
()mg/g

n

تمکین
R2

KT
()l/g

Bt
()j/mol

R2

2/427

0/731

%92Ch.OAC

2/04

0/090 0/1314 210/1

3/330

77/77 0/410 2/72

%24Ch.OAC

3/942

0/000 0/1003

43/02

0/701 94/302 79/01 0/004 9/01

%44Ch.OAC

0/777

0/000 0/4329 434/0

43/03

0/900 4/2074 00/44 0/721 2/74

400
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 .7-2-3نتایج سینتیک جذب

همبستگی ،داده های این مطالعه با سینتیک شبه مرتبه

در جدول  4نتایج بررسی معادلات سینتیک جذب نشان

اول تطههاب بهتههری دارنههد و دارای ضههریب همبسههتگی

داده شده است .نتایج نشان داد که با توجه بهه ضهرایب

بالههههاتری مههههی باشههههند(.)R= 0/1

جدول  -2مقادیر پارامتر های معادلات سینتیکی شبه مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم و الوویچ

سینتیک
ثابت ها

شبه مرتبه اول
qe
k1
() mg/g( )1/min

0/007 %92Ch.OAC

شبه مرتبه دو
R2

qe
k2
() mg/g( )1/min

الوویچ
R2

α
β
()g/mg( )mg/gmin

0/034 922/4 0/00032 0/1979 97/49
0/090 0/1001 904/7

0/929 %24Ch.OAC

0/220

R2

0/303 0/0920

0/1032 94/302 0/00439 0/437 901/2
0/0403

0/033 927/403 0/0904 0/1409 937/2 0/9002 %44Ch.OAC

0/4410 0/2074

 .8-2-3نتایج ترمودینامیک جذب

در جههدول  0آورده شههده اسههت  .نتههایج ترمودینامیههک

پارامتر های ترمودینامیکی جذب سطحی کهرو بهرروی

جذب با توجه به منفی بودن مقدارآنتالپی و انهرنی آزاد

کهربن فعهال کهه شهامل ت ییهرات انهرنی آزاد گیهبس،

گیبس نشان می دهد که جذب سطحی کرو با استفاده

ت ییرات آنتالپی و ت ییرات آنتروپی می باشد ،بررسهی و

از کربن فعال واکنشی خودبه خودی و گرمازا می باشد.

جدول  -5پارامترهای ترمودینامیک جذب جهت جذب کروم با استفاده ازکربن فعال %24 Ch.OAC , %12 Ch.OAC ،%11 Ch.OAC

نو کربن فعال آنتالپی آنتروپی

انرنی آزاد گیبس

()kj/mol( )kj/mol

()kj/mol

20
-29/0 %92Ch.OAC

R2

70

70

40

40

0/1030 -90/72 -97/37 -94/33 -20/04 -22/14 04/4

0/1093 -91/04 -20/29 -29/10 -20/77 -24/09 40/00 -90/43 %24Ch.OAC
-94/29 %44Ch.OAC

0/1220 -94/49 -90/04 -90/74 -20/20 -24/10 07/2

 .4بحث و نتیجه گیری
تخلخل در کربن فعهال یکهی از پهارامتر ههای مهوثر در
جذب می باشد .با توجه به تصاویر  SEMمی توان دیهد
که با اف ایش غلظت  NaOHمی ان حفرات نی افه ایش
یافته اسهت کهه ایهن موضهو در نتهایج آنهالی جهذب و
واجذب نیترونن به خوبی نشان داده شهده اسهت .نتهایج

نشان داد که پیش عملیات با سدیم هیدروکسهید منجهر
به اف ایش سهطح مخصهوص کهربن هها مهی شهود کهه
می تواند در نتیجه اف ایش غلظهت هیدروکسهید سهدیم
باشد که مانع تولید قطران می گهردد و و باعه ایجهاد
حفرات بیشتر و اف ایش سطح مخصوص مهی گهردد .در
نتیجه انتظار می رود که می ان جذب نمونه آخر اف ایش
یابد .اندازه حفرات در موارد مصرف محصول نهایی تاثیر
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زیادی دارد .با توجه به سای حفره ها(بالهای  )2nmو بها

جذب کاهش می یابد .نتایج آزمایش به خوبی نشان می

توجه به مطالعات  Dadaو همکاران ( )2092که کربن

دهد که بالاترین مقدار جذب در pHزیر 2بدست آمهده

های فعال با منافذ م و مناسب در تصفیه آب می باشند،

است .مقدار جهاذب پهارامتری مههم در تعیهین ظرفیهت

کربن های فعال تهیه شده در این تحقیه بهرای جهذب

جذب می باشد .بها افه ایش مقهدار کهربن فعهال در ههر

مایعات و تصفیه آب و فاضلاب مناسب هستند ( Dada

آزمایش ،مقدار حذف کرو بیشتر می شود .ایهن میه ان

 .)et al., 2012با اف ایش حجم حفره ها ورود مولکهول

اف ایش را می توان به اف ایش سایت های جذب بهرروی

های کرو به داخل جهاذب افه ایش مهی یابهد و میه ان

جاذب و اف ایش دسترسی به مکان ههای جهذب نسهبت

حذف کرو از محلول بیشهتر مهی گهردد .ایهن مطالعهه

داد .نتایج نشان می دهد که در کربن فعال تا مقهدار g/l

نشان داد که ته سهیگارها مهی توانهد بهه واسهطه عمهل

 3راندمان حذف به صورت صعودی می باشهد و پهس از

کربونی اسیون تبدیل بهه کهربن ههای فعهالی بها سهطح

آن تاثیری روی راندمان جذب مشاهده نمهی شهود کهه

مخصوص بالا ،در حدود  9000m2/gبشود که در جههت

می تواند به دلیهل تجمهع ذرات جهاذب ،کهاهش سهطح

تصفیه آب می تواند مصرف داشهته باشهد .از طرفهی بها

مخصوص قابل دستر

یهک عامهل

انجا عملیهات کربونی اسهیون در دمهای بالها فیلترههای

مهم در فرایند جذب می باشد .نتایج بدست آمده نشهان

سیگار تبدیل به ماده ای مناسهب بهرای محهیط زیسهت

می دهد که فرایند جذب به دو قسهمت زمهانی تقسهیم

شده و معضل آلودگی آن در محیط زیست از بهین مهی

می شود .در ابتدای فرایند جذب ،حذف کرو بهه دلیهل

رود pH .یکی از مهمترین پارامترههای مهوثر در فراینهد

سایت های فعال قابل دستر  ،بیشترین میه ان جهذب

جذب می باشد .همچنین بار سطحی جاذب را در طهول

صورت می گیرد .هنگامی که فرایند جهذب شهرو مهی

فرایند جذب تحت تاثیر قرار می دهد .با کاهش  pHبه

شود سطح کربن فعال توسط مولکولهای کرو ،مسهدود

سمت اسیدی می ان جذب در هر سه جاذب اف ایش می

و پس از طی مدت زمانی پوشانده می شود .هنگامی که

یابد .کاهش  pHباع می شود که می ان پروتونه شدن

این اتفاق می افتد ،جهاذب قهادر نخواههد بهود مولکهول

جاذب اف ایش یابد .کرو در محیط های آبی بهه فهر

بیشتری از ماده جذب شده را جذب نماید .به طور کلهی

باشد .زمهان تمها

HCrO4-وجود دارد و در نتیجهه بواسهطه اختلهاف بهار

می توان گفت که مقدار جذب کرو توسط کهربن فعهال

بوجود آمده بین کرو و سطح جاذب ها نیهروی جاذبهه

با اف ایش زمان تما

 ،اف ایش می یابهد و پهس از یهک

الکتروستاتیک ایجاد می شود و این مسئله سبب بهبهود

زمان مشخص به مقدار ثابتی می رسد .مهی تهوان بیهان

فرایند جذب می شود .در محیط های بازی رقابهت بهین

کرد که در این لحظه مقدار ماده جذب شهده بها مقهدار

گروه های  OH-و مولکول های کرو در قرار گرفتن در

ماده واجذب شده در حالت تعادل دینامیکی قرار دارنهد.

مکان های جذب بیشتر شده و از طرف دیگر یک دافعهه

نتایج مشاهده شده بیهانگر ایهن اسهت کهه حهذف قابهل

الکتروستاتیکی ایجهاد مهی گهردد و مهانع جهذب کهرو

توجهی در  00 minابتدای فرایند رخ می دهد و پس از

برروی سطح جاذب می شوند و با افه ایش  pHرانهدمان

آن به مقدار ثابتی می رسد .نتایج نشان می دهد کهه در
صفحه 400

حذف فل سنگین کرو از محیط های آبی با استفاده از کربن فعال…
هر محلول در غلظت اولیه پایین جذب کرو بهه شهدت

با سایت های اش ال نشده رابطه مستقیم دارند .با توجهه

اتفاق افتاده است و به سرعت به تعادل رسهیده انهد کهه

به منفی بودن انرنی آزاد گیهبس مشهخص گردیهد کهه

نشان دهنده یک پوشش تک لایه از مولکول های کهرو

واکنش جذب به صورت خهود بخهودی مهی باشهد و بها

در سطح خارجی کربن های فعال است .با اف ایش می ان

اف ایش دما از  200Cتا  40درجه خودبخهودی واکهنش

کرو اولیه ،روند جذب کاهش می یابد که می توانهد بهه

کاهش می یابد .همچنین منفی بودن آنتالپی تایید مهی

دلیل محدود بودن سطح مخصوص کربن ههای فعهال و

کند که واکنش گرمازا می باشد .علاوه بر آن کهم بهودن

دافعه ایجاد شده در مولکول های کهرو در اثهر افه ایش

مقدار آنتالپی نشانه جذب فی یکهی مهی باشهد ،زیهرا در

غلظت کرو باشد .به طهور کلهی میتهوان گفهت کهه در

جذب سطحی فی یکی انهرنی کمهی بهرای جهذب لهاز

جهذب

است .می ان آنتروپی مثبت نشهان دهنهده افه ایش بهی

غلظت های بالا تعهداد مکهان ههای در دسهتر

کمتر و می ان حذف کاهش می دههد .نتهایج تهاثیر دمها

نظمی است که باعه افه ایش برخهورد ذرات کهرو بها

نشان داد که اف ایش درجه حرارت با توجهه بهه ماهیهت

کربن فعال شده و مقدار جذب اف ایش مهی یابهد .نتهایج

گرمازا بودن فرایند جذب سطحی ،باع کهاهش میه ان

بدست امده از پیشینه تحقی با مطالعه حاضر در جدول

جههذب مههی شههود .اف ه ایش دمهها باع ه سسههت شههدن

 0گ ارش شده است .با توجه به بررسی های انجا شهده

پیوندهای فی یکی بهین مولکهول ههای کهرو و جهاذب

در پیشینه تحقی  ،نتایج بدست امده از سطح مخصوص

کربنی می شود .بنابراین پیونهد فی یکهی بهین مولکهول

کربن فعال با مواد پایه مختلف و کربن فعال تهیهه شهده

کرو با آب قوی تر از پیهون آن بها سهطح کهربن فعهال

در این پژوهش و همچنین ظرفیت جذب کهرو توسهط

می شود و می ان جذب با اف ایش دما کاهش مهی یابهد.

آنها مقایسه شد .نتایج نشان می دهد کهه جهاذب ههای

بررسههی ای وتههر هههای جههذب نشههان داد کههه ضههریب

تهیه شده در مقایسه با سهایر کهربن ههای فعهال ،دارای

همبستگی بالاتری در مدل ای وتر لانگمویر وجهود دارد.

سطح مخصوص بالاتر و به تبع آن دارای ظرفیت جهذب

بنابر این می توان بیان کرد که داده ههای آزمایشهگاهی

بیشتری هستند .نتایج سطح مخصوص و می ان جهذب

در این پهژوهش بهه خهوبی از ای وتهر جهذب لهانگمویر

تا حدودی بها نتهایج  Kiuو همکهارانش( )2094تطهاب

پیروی می کنند که نشهان مهی دههد جهذب بها توزیهع

دارد ،که می تواند به دلیهل کربونی اسهیون شهیمیایی و

همگن از سایت هایی با انرنی یکسان اتفاق مهی افتهد و

مههاده اولیههه باشههد Deng .و همکههارانش ( )2001در

جذب بصورت تهک لایهه اسهت .همچنهین بها توجهه بهه

مقایسه با سهایر گ ارشهات نیه دارای سهطح مخصهوص

پارامتر  0>RL>9هر چه این میه ان بهه صهفر ن دیکتهر

بالایی در حدود  314/44 m2/gدر کربن فعهال از سهاقه

باشد نشانه مطلوب بودن داده های حاصل از آزمایشهات

پنبه بودند .در این میان  Owladو همکهارانش ()2090

با این ای وتر می باشد .نتایج سینتیک بیهانگر آن اسهت

با استفاده از پوست درخت نخل کهربن فعهال بها سهطح

که جذب کرو از سینتیک جذب شبه مرتبه اول تبعیت

مخصوص  224/2 m2/gرا تهیه کردند .آنها توانستند به

می کند بنابر این می توان نتیجه گرفت سرعت جهذب

حداکثر می ان جذب  0/92 mg/gدسهت یابنهد کهه در
صفحه 409

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،37شماره  ،4زمستان 9711
مقایسه با سایر تحقیقات کمترین میه ان جهذب را دارد.

سیگارها می توانند منبع خوبی جهت تهیه کربن فعال و

با توجه به گ ارشات اعلا شهده در سهایر تحقیقهات تهه

جاذب مناسبی جهت حذف کرو باشند.

جدول  -6مقادیر مربوط به جذب کروم توسط جاذب های مختلف

فل سنگین

(qm)mg/g

(BET)m2/g

منبع

برگ پلاتانو

کرو

770/24

9004/00

()Kiu et al., 2018

لجن فعال

کرو

207

907/00

()Gong et al., 2018

بذر پگانو هارمال

کرو

34/03

442

()Fazlzadeh et al., 2017

چوب ذرت

کرو

92/04

771/000

()Garg et al., 2015

تایرپلاستیکی

کرو

92/04

400

()Gupta et al., 2013

پوست درخت نخل

کرو

0/92

224/2

()Owlad et al., 2010

ساقه پنبه

کرو

790/40

314/44

()Deng et al., 2009

پوسته نارگیل

کرو

70/00

700

()Mohan et al., 2006

92% Ch.OAC

کرو

210/1

107/00

مطالعه حاضر

24% Ch.OAC

کرو

400

140/07

مطالعه حاضر

44% Ch.OAC

کرو

434/1

9009/40

مطالعه حاضر

کربن فعال

هدف از تحقی حاضر -9،معرفی تهه سهیگار بهه عنهوان

لانگمویر مطابقت داشت که نشان دهنده جذب همگن و

کاندیدی بالقوه جهت جذب فل ات سهنگین(کرو ) و -2

یکنواخت می باشد .همچنین سینتیک جهذب بها مهدل

ارائهههه روش نهههوین( تهههور و فعهههال سهههازی قبهههل از

سینتیک شبه مرتبه اول تطاب بهتری داشت که نشهان

کربونی اسیون) جهت رسیدن به کربن فعهال بها ویژگهی

دهنده جذب فی یکی و برگشت پهذیر مهی باشهد .رفتهار

های ارتقا یافته نظیر سهطح مخصهوص بهوده اسهت .بهر

ترمودینامیکی نشان دهنده واکنش جذب سطحی خهود

نتایج در این مطالعه ظرفیت جذب کربن فعال از

به خودی و گرمازا بود .نتایج نشان داد کهه مهی تهوان از

روش فعال سازی شیمیایی با اف ایش غلظت ماده فعهال

فیلتر های سیگار مصرف شده جهت تهیهه کهربن فعهال

ساز اف ایش یافت .راندمان جذب بها کهاهش  pHو دمها،

برای زدودن فل سنگین کرو از محلهول ههای آبهی بهه

اف ایش جر جاذب ،غلظت کرو اولیهه و زمهان تمها ،

ظرفیت جذب بالا استفاده نمود.

اسا

اف ایش می یابد .داده های جذب با مدل ای وتر جهذب

صفحه 402
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