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ABSTRACT
Adsorption of cyanide ion from aqueous solutions using zinc oxide nanoparticles and the affecting factors such
as pH, concentration of cyanide ion, adsorbent dosage, contact time and temperature have been studied in this
paper. The optimal conditions for adsorption of cyanide anion on nano zinc oxide were obtained at pH=6,
contact time 80 min, adsorbent dosage 0.07g, temperature 15°C and initial concentration of 250 mg/l. Under
these optimal conditions, the highest percentage of adsorption of cyanide was obtained to be 96%. Moreover,
the results showed that experimental data is best fitted with Langmuir isotherm equation rather than Freundlich
and Temkin isotherms. The maximum adsorption capacity obtained about 24.85 mg/g. In addition, kinetic
studies showed that the adsorption of cyanide anion on nano-adsorbent zinc oxide complied well with secondorder kinetics model.
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جذب سطحی آنيون سيانيد از محلولهای آبی با استفاده از نانوجاذب اکسيد روی
3

مهدی قناترو ،1حسين محمدیمنش ،*1اعظمالسادات قرقچيان ،1حسين دشتی خويدکی ،2سيد رضا فانی

 .1دانشکده شیمی ،پردیس علوم ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
 .2گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آیت اهلل بروجردی ،بروجرد ،ایران.
 .3بخش تحقیقات گیاهپزشکی ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان یزد ،سازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویج كشاورزی ،یزد ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/8/27 :تاریخ بازنگری -1400/3/14 :تاریخ تصویب)1400/3/24 :

چکيده
در این تحقیق ،جذب سطحی آنیون سیانید از محلول های آبی بر روی نانوذرات اكسید روی و عوامل مؤثر بر آن مورد
مطالعه قرار گرفته است .این عوامل شامل  pHاولیه محلول ،غلظت اولیه یون سیانید در محلول ،مقدار جاذب ،مدت زمان
تماس و دما می باشند .شرایط بهینه جذب آنیون سیانید بر روی نانوجاذب اكسید روی عبارتند از ،pH=6 :زمان تماس80
دقیقه ،مقدار جاذب  0/07گرم ،دمای  15درجه سلسیوس و غلظت اولیه  250میلیگرم بر لیتر .تحت این شرایط بهینه،
بیشترین درصد جذب آنیون سیانید بر روی نانوذرات اكسید روی  96درصد بهدست آمد .همچنین ،نتایج نشان داد كه
برازش دادههای تجربی با همدمای النگمویر نسبت به همدماهای فروندلیچ و تمکین سازگاری بیشتری با فرایند جذب
سطحی دارد و حداكثر ظرفیت جذب در این فرایند برابر با  24/85میلیگرم بر گرم جاذب است .به عالوه ،مطالعات
سینتیکی نشان داد كه جذب سطحی آنیون سیانید بر روی نانوجاذب اكسید روی ،مرتبه دوم است.
واژههای کليدی :آنیون سیانید ،جذب سطحی ،نانوجاذب ،نانوذرات اكسید روی ،همدماهای جذب سطحی.

مقدمه
یکی از چالشهای مهم انسان در سالهای اخیر ،آلودگی محیط
زیست بهویژه منابع آبی بوده است .یکی از مهمترین آالیندههای
آب ،آنیون سیانید و تركیبات آن است كه بسیار سمی و خطرناک
هستند .سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا ) ،(USEPAحداكثر
میزان مجاز سیانید در آب آشامیدنی را  0/07میلیگرم بر لیتر
گزارش داده است ( .)World et al., 2006اگر سیانید از طریق
هوا ،غذا ،آب و یا از طریق پوست وارد بدن گردد ،به سرعت به
جریان خون راه پیدا میكند .سیانید فرآیند اكسیداسیون در
سلولها را مختل میسازد و باعث میشود كه محصوالت
فرایندهای بیهوازی مثل الكتیک اسید در سلول تجمع یابد و از
این طریق تنفس سلولی دچار اختالل میشود .همچنین ،سیانید
وارد شده به بدن انسان میتواند در مدت كوتاهی شخص را به
عوارضی از قبیل سردرد ،حالت اغما و در مواردی به مرگ آنی
دچار كند .در حیوانات ،افزایش الكتیک اسید در مغز حتی در
مقادیر كم سیانید باعث ایجاد حالت اغماء ،تشنج و ایجاد صدمات
مغزی برگشتناپذیر میشود.)Manar et al., 2011( .
آنیون سیانید میل تركیبی زیادی با بسیاری از یونهای
فلزی نشان میدهد مثالً با یون آهن ) ،(IIفروسیانید را تشکیل
 نوسنده مسئول:

mohammadimanesh@yazd.ac.ir

میدهد كه سمیت آن نسبتاً كم است .ازجمله تركیبات دیگر
سیانید میتوان به سیانامیدها (تركیبات دارای گروه ،)-CN2
تیوسیاناتها (تركیبات دارای گروه  )-SCNو سیاناتها و
ایزوسیاناتها (تركیبات دارای گروه  )-OCNاشاره كرد .در بین
تمام تركیبات سیانید ،هیدروژن سیانید ،سمیترین شکل آن در
آب است كه در اثر عمل هیدرولیز با آب در محلول ایجاد میشود
(.)Hilson & Monhemius, 2006
سیانید میتواند هم به صورت طبیعی و هم به صورت
مصنوعی تولید شود .بعضی از باكتریها ،قارچها و جلبکها
میتوانند سیانید را تولید كنند .این یون در آب ،خاک و هوا وجود
دارد ( .)Bingham et al., 2001ازجمله صنایع مهمی كه باعث
تولید سیانید در طبیعت میشود ،معادن استخراج طال هستند .در
عمل فرآوری طال ،ابتدا آن را در محلول سدیم سیانید یا پتاسیم
سیانید در حضور  O2به عنوان عامل اكسنده ،حل نموده تا طال از
سنگ كانسار جدا شده و كمپلکس پایدار [) ]Au(CN2تشکیل
گردد .سپس ،به آن پودر روی اضافه میگردد تا جایگزین طال در
كمپلکس شود و بعد آن را احیا ساخته كه به صورت رسوب
تهنشین شده از محلول جدا میگردد .واكنش كلی این فرایند به
صورت ( )1و ( )2است (:)Muir & Aylmore, 2006
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در دهههای اخیر ،در اغلب فرآیندهای جداسازی طال از
كربن فعال بهعنوان جاذب استفاده میشود .از مهمترین مزایای
كربن فعال در جداسازی طال ،میتوان به انتخاب پذیری باالی آن
نسبت به طال ،سهولت آزادسازی طال و بزرگبودن اندازه ذرات
كربن اشاره كرد .در استفاده از كربن فعال به عنوان ماده جاذب
طال ،پس از انحالل طال در محلول و یا در حین انحالل طال در
محلول ،كربن فعال به مخزن اضافه میشود و طال را جذب میكند.
پس از سوزاندن كربن ،طال در ته كوره مخصوص سوختن باقی
میماند ;.(Aliprandini et al., 2020; Hua et al., 2012
)Amankwah et al., 2005; Rees & Van Deventer, 2000

سیانید همچنین از طریق فرآیندهای صنعتی مثل آبکاری
فلزات ،رنگسازی ،صنایع دارویی ،معادن استخراج نقره،
حشرهكشها و ظهور فیلمهای عکاسی وارد آب میشود
( Sirianuntapiboon & Chuamkaew, 2007; Valsero et al.,
 .)2013با مصرف سیانید در صنعت ،تخمین زده شده است كه
ساالنه حدود  14میلیون كیلوگرم سیانید وارد محیط زیست
میشود،
تاكنون روشهای گوناگونی جهت حذف سیانید از پسابها
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است كه میتوان به روشهای
تبادل یونی ،اسمز معکوس ،الکتروفنتون و تخریب زیستی اشاره
كرد .از جمله معایب این روشها میتوان به هزینه عملیاتی باال و
نیاز به تجهیزات مکانیکی اشاره كرد كه باعث میشود این روشها
مقرون به صرفه نباشند ).(Yaz et al., 2011; Dash et al., 2013
یکی از روشهای ساده و قابل قبول جهت حذف آالیندههای آب،
جذب سطحی است .فرایند جذب سطحی دارای مزایایی همچون
انعطافپذیری در طراحی ،مقرون به صرفه بودن جاذبها ،امکان
بازیافت جاذب ها ،عدم استفاده از مواد شیمیایی خطرناک ،عدم
تولید ضایعات ،زمان كم انجام فرایند و هزینه پایین آن است كه
این روش را از سایر روشها متمایز كرده است ( & Moussavi
 .)Khosravi, 2011موادی كه معموالً بهعنوان جاذب بهكار میرود
شامل زیست جاذبها ،جاذبهای آلی مانند كربن فعال،
جاذبهای معدنی ازجمله آلومینا ،سیلیکاها ،زئولیتها و
نانوجاذبها هستند ( .)Toosi et al., 2014نانوذرات كه دستهای
از نانوجاذبها هستند به دلیل خواص ویژه و همچنین كاربردهای
تکنولوژیکی فراوانی كه دارند ،توجه بسیاری از پژوهشگران را به
خود جلب كردهاند .نانوذرات دارای دو ویژگی كلیدی هستند كه

استفاده از آنها را به عنوان جاذب ،مطرح كرده است .اوالً نواحی
سطحی بسیار وسیعتری از ذرات تودهای دارند و ثانیاً نانوذرات
میتوانند با گروههای شیمیایی مختلف برای افزایش میل به حذف
تركیبات هدف ،اصالح شوند (.)Yeom & Kim, 2016
زئولیت  Yو فرمهای اصالح شده آن یکی از انواع جاذب-
هایی است كه برای جذب آنیون سیانید بهكار برده شده است.
سنتز زئولیت  Yبه روش هیدروترمال صورت گرفت و فرآورده
سنتز شده با استفاده از روشهای دستگاهی و تجزیه شیمیایی
مرطوب مورد بررسی و شناسایی قرار داده شد .یافتههای تحقیق
نشان داد كه در شرایط به كار گرفته شده ،زئولیت  Yبا خلوص
باال تهیه شده و زئولیت اصالح شده توانایی باالیی در جذب آنیون
سیانید دارد ( .)Faghihan et al., 2005در مطالعهای دیگر ،جذب
سیانید از محیطهای آبی با استفاده از نانوذرات هیدروكسی
آپاتیت مغناطیسی سنتز شده به روش هیدروترمال انجام شد و
عوامل موثر بر فرایند شامل  ، pHغلظت اولیه سیانید ،غلظت
نانوذرات هیدروكسی و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفت و
همچنین از همدمای جذب سطحی النگمویر و فروندلیچ و
مدلهای سینتیکی شبه درجه یک ،شبه درجه دو و شبه درجه
یک اصالح شده برای بیان نوع فرایند استفاده گردید .نتایج حاصل
از مطالعه آنها ،نشان داد كه بیشترین میزان حذف سیانید در
𝑔𝑚  10از آنیون سیانید ،میزان 𝑙𝑔  0/8از جاذب ،زمان تماس
غلظت
𝑙
 120دقیقه و  pHبرابر  4است .به طوری كه تحت این شرایط
بیش از  92درصد آنیون سیانید حذف شد (Nourozi et al.,
) .2015حذف سیانید از محیطهای آبی با استفاده از پودر آهن و
مس از لحاظ ترمودینامیکی و سینیتیکی بررسی شد .نتایج نشان
داد كه با افزایش زمان تماس از  15به  120دقیقه كارایی حذف
از  % 46/6به  % 90/56برای مس و از  % 31به  % 94/78برای
آهن در شرایط ثابت افزایش مییابد .همچنین مشخص گردید كه
با افزایش غلظت اولیه سیانید و مقدار اولیه مس و آهن كارایی
حذف به ترتیب كاهش و افزایش پیدا میكند .همچنین نتایج
نشان داد كه دادههای تعادلی از مدل ایزوترمی النگمویر پیروی
كرده و سینتیک واكنش با معادله شبه درجه یک Langmuir-
 Hinshelwoodمطابقت دارد (.)Sherzad-Siboni et al., 2011
عملکرد رزین نانو ذرات آهن (لیواتیت  FO36در كاهش
سیانید از محیط آبی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد
كه  pHمحلول و همچنین زمان تماس نانو ذرات در شرایط اسیدی
در دستیابی به حداكثر میزان حذف سیانید یک عامل مهم است،
به طوری كه حداكثر بازده حذف در زمان تماس  60دقیقه حاصل
میگردد و با افزایش  pHاز  7به  11در زمان تماس  60دقیقه،
بازده حذف از  74به  42درصد كاهش مییابد .همچنین نتایج
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تحقیق نشان داد كه در میزان دوز  3گرم بر لیتر رزین و زمان
تماس  60دقیقه و در شرایطی كه  pH=7و غلظت سیانید 2/5
میلیگرم بر لیتر باشد ،حداكثر بازده حذف سیانید  81درصد به
دست میآید .لیواتیت  FO36قدرت پیوند شدن باالیی دارد و اثر
تبادل یون سیانید بر روی رزین تبادلگر كاتیونی از معادله واكنش
درجه اول پیروی میكند (.)Mahvi & Kiani, 2012
كارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف سیانید در حضور
مداخلهگر هیومیک اسید از محیط آبی نیز در تحقیقی مورد
بررسی قرار گرفت .یافتههای این پژوهش نشان داد كه بازده
فرآیند الکتروفنتون با افزایش  ،pHافزایش غلظت اولیه آالینده و
افزایش غلظت هیومیک اسید كاهش و با افزایش ولتاژ جریان،
غلظت هیدروژن پروكسید افزایش مییابد .در بهترین شرایط
آزمایش در  pHبرابر با  ،3غلظت اولیه سیانید برابر  100میلیگرم
در لیتر ،ولتاژ  30ولت ،غلظت  25میلیگرم در لیتر هیدروژن
پراكساید و غلظت  25میلیگرم در لیتر هیومیک اسید ،بازده
فرآیند الکتروفنتون  72درصد به دست آمد ،درحالی كه در غیاب
هیومیک اسید در محیط ،در شرایط مشابه ،بازده این فرآیند 96
درصد بود (.)Samarghandi et al., 2014
عالوهبراین ،سیانید موجود در آب سد باطله كارخانه
فرآوری طال با استفاده از محلولهای هیپوكلریت كلسیم و
هیپوكلریت سدیم حذف شد ( .)Khodadad et al., 2008در
تحقیق دیگری ،ایزوترمهای جذب سطحی سیانید بهوسیله كربن
فعال و مدلهای سینتیکی آن مورد بررسی قرار گرفت
( .)Behnamfard and Salarirad, 2009همچنین ،نانورس
هیدروكسید دو الگانه الیهای ( )Mg/Alسنتز شد و برای حذف
سیانید از محلولها مورد استفاده قرار گرفت و میزان ظرفیت
جذب  73/80میلیگرم /گرم حاصل شد ( & Behnamfard
 .)Salarirad, 2009اثر برخی از تركیبات آلی مانند هیومیکاسید
و فنول بر جذب سیانید روی نانوذرات دیاكسیدتیتانیم و اكسید-
روی و بهصورت فوتوكاتالیستی مورد بررسی قرار گرفت و
درصدهای جذب از  28/9تا  99/3درصد حاصل شد ( Farrokhi
 .)et al, 2013جذب سطحی سیانید بر روی كربن فعال آغشته به
برمیدآمونیم نیز مورد مطالعه قرار گرفت و درصد جذب باالتر از
 97درصد بهدستآمد ( .)Ramavandi, 2016هیدروكسیدهای
دوالیه نیز برای حذف سیانید از پسابها مورد استفاده قرار گرفت
و در شرایط بهینه ،بیش از  84درصد سیانید حذف گردید ( Alaei
 .)et al., 2019ضمنا ،نانوجاذب دیگری شامل نانوذرات اكسیدروی
و تركیبات آلی فلزی مس سنتز شد و برای حذف سیانید از پساب-
ها استفاده شد كه بیشترین جذب حاصله  76/5درصد بود
( .)Ghasemi & Rohani, 2019خاک رس آنیونی از نوع

هیدروتالکیت نیز برای جذب سیانید از پساب-های معدن طال
بهكاربردهشد و حذف بیش از  90درصدی سیانید حاصل شد
(.)Alaei et al., 2020
در این تحقیق ،برای اولین بار از نانوذرات اكسید روی برای
حذف آنیون سیانید ازمحلولهای آبی استفاده شده و عوامل موثر
بر فرایند جذب سطحی از جمله  pHاولیه محلول ،غلظت اولیه
یون سیانید در محلول ،مقدار جاذب ،مدت زمان تماس و دما
بهینه سازی شده و پارامترهای ترمودینامیکی و سینتیکی جذب
تعیین شده اند.

مواد و روشها
در مطالعه حاضر ،نانوذرات اكسید روی با بار سطحی مثبت در
اندازه  10- 20 nmو مساحت سطح ویژه  50متر مربع بر گرم
خریداری و جهت حذف آنیون سیانید از محلولهای آبی استفاده
شد .به منظور تعیین شرایط بهینه فرایند مورد نظر ،اثر pH
محلول ،غلظت اولیه سیانید ،مقدار جاذب ،مدت زمان تماس و
دما مورد بررسی قرار گرفت .برای تهیه محلول مادر
 1000 ppmاز آنیون سیانید ،مقدار  2/51گرم پتاسیم سیانید در
یک لیتر محلول  4نرمال سود حل شد .حل كردن سود به دلیل
فراریت سیانید در pHهای كمتر از  10/5صورت گرفت .سایر
غلظتهای مورد نیاز با استفاده از رقیقسازی مکرر محلول اولیه
با آب مقطر بهصورت روزانه تهیه شد .جهت تنظیم  pHاز
محلولهای هیدروكلریک اسید و سدیمهیدروكسید  0/1موالر
استفاده شد و  pHمحلولها توسط دستگاه  pHمتر مدل AZ-
 86502اندازهگیری شد .برای تهیه محلول نقره نیترات مورد نیاز،
مقدار  0/327گرم از نقره نیترات در  100میلیلیتر آب دوبار
مقطر حل شد (نقره نیترات در آب یک بار مقطر رسوب میدهد).
به دلیل كاهش خطا در تیتراسیون ،محلول تیترانت بدست آمده
در نسبتهای مشخص رقیق شد .همچنین ،برای تهیه معرف
رودانین مقدار  20میلیگرم از پارا-دی متیل آمینو بنزال رودانین
در  100میلیلیتر استون مرک حل شد.
برای اندازهگیری غلظت باقیمانده سیانید از روش
تیتراسیون مطابق روش  CN  D4500براساس روش كتاب
روشهای استاندارد برای آزمایشهای آب و فاضالب استفاده شد
( .)Mitch et al., 2003برای انجام آزمایش ،مقداری از نمونه حاوی
سیانید با غلظت الزم (10-15میلیلیتر) با استفاده از پیپت داخل
ارلن ریخته شد .سپس ،یک میلیلیتر از محلول  4نرمال سود و
بعد از آن  5قطره از معرف رودانین اضافه شد .علت اضافه كردن
سود در این مرحله به دلیل این است كه معرف رودانین در pH
های باال عملکرد بهتری از خود نشان میدهد .سپس ،محلول نقره
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نیترات در نسبتهای مشخصی رقیق شده و داخل بورت ریخته
شده و تیتراسیون تا زمان تغییر رنگ از زرد به گلبهی ادامه داده
شد .شکل ( )1رنگ محلولها قبل و بعد از تیتراسیون را نشان
میدهد .در این تحقیق ،آزمایشها با سه بار تکرار انجام شده و
میانگین آنها مورد استفاده قرار گرفت .برای بدست آوردن مقدار
سیانید باقیمانده در محلول از رابطه ( )3استفاده شد:
(رابطه )3
) نسبت رقیق شدن نیترات نقره( ∗ ∗ 1000

)𝐵(𝐴−

حجم نمونه

= 𝑚𝑝𝑝

سیانید بعد از انجام آزمایش در محلول است .مقدار تعادلی
یونهای جذبشده بر حسب میلیگرم به ازای یک گرم جاذب با
استفاده از معادله ( )5محاسبه شد:
V
) qe  (Ci  C f
m
(رابطه )5
كه در آن Ci ،غلظت اولیّه و  Cfغلظت تعادلی محلول یون
سیانید برحسب میلیگرم بر لیتر V ،حجم محلول نمونه برحسب
لیتر و  mجرم نمونه جاذب برحسب گرم میباشند.

كه در آن A ،میلیلیتر نقره نیترات مصرف شده برای نمونه
و  Bمیلیلیتر نقره نیترات مصرف شده برای محلول شاهد (بالنک)
میباشد .سیانید موجود در محلول پس از تیتر كردن با نقره

نیترات به صورت كمپلکس  Ag(CN) 2 در میآید و به محض
اینكه تمام سیانید كمپلکس شد ،افزایش یک مقدار كم یون نقره
در حضور معرف رودانین فوراً رنگ محلول را از زرد قناری به رنگ
گلبهی تغییر میدهد.
روش انجام آزمایش جذب سطحی بدین گونه بود كه ابتدا
 50میلیلیتر از محلول سیانید با غلظت  50 ppmكه از
رقیقسازی محلولهای مادر  1000 ppmتهیه شده بودند ،داخل
ارلنهای  100میلیلیتری ریخته شدند .برای تنظیم  ،pHاز
هیدروكلریک اسید  0/1موالر استفاده شد .همچنین ،برای اینکه
غلظت محلول اولیه در هنگام تنظیم  ،pHزیاد تغییر نکند ،قبل از
به حجم رساندن محلول pH ،با استفاده از دستگاه  pHمتر تنظیم
شد (بهعنوانمثال ،برای تهیه محلول  50ppmسیانید در  pHبرابر
با  ،5ابتدا  5میلیلیتر از محلول اولیه سیانید برداشته شده و به
آن  90میلیلیتر آب مقطر اضافه شده و  pHبا اضافه كردن چند
قطره  1 HClنرمال تنظیم شده و بعد ،محلول تا  100میلیلیتر
با آب مقطر به حجم رسانده شد .سپس مقدار معینی از جاذب به
محلول هر ارلن اضافه گردید و مخلوط نمونهها و نانوجاذب در
مدت زمان مشخصی روی دستگاه همزن قرار داده میشود تا
جذب كامل گردد .پس از مدت زمان معینی ،نمونهها با استفاده
از كاغذ صافی صاف شدند .اندازهگیری میزان غلظت باقیمانده
یونهای سیانید بعد از فرآیند جذب به روش تیتراسیون انجام
شد .ضمناً ،برای انجام هر یک از آزمایشهای جذب سطحی
شرایط بهینه به دست آمده در آزمایش قبل برای انجام آزمایش-
های بعدی در نظر گرفته شد .سپس ،درصد جذب با استفاده از
رابطه ( )4بدست آمد:
100

) (Ci  C f
Ci

%Adsorptio n 

(رابطه )4
كه در آن Ci ،و  Cfبه ترتیب غلظت اولیّه و نهایی آنیون

(الف)

(ب)

شکل  -1رنگ محلول حاوی سيانيد در حضور معرف رودانين الف) قبل از
شروع تيتراسيون ب) بعد از انجام تيتراسيون

تعادل جذب سطحی

در فرایند جذب سطحی تعادلی ،عوامل متعددی تاثیرگذار هستند
كه برخی از مهمترین آنها عبارتند از pH :اولیه محلول ،غلظت
اولیه جذبشونده ،مقدار جاذب و دما .اثر این عوامل بر میزان
جذب یون سیانید بر روی نانوذرات اكسید روی مورد بررسی قرار
گرفته اند.
یکی از پارامترهای مهم در فرایند جذب سطحی pH ،اولیه
محلول است .یون سیانید در محیط اسیدی شدید و در غلظتهای
كم یون سیانید به صورت  HCNمحلول در آب در میآید كه
می تواند به صورت گاز از محلول خارج شود اما دو نکته مهم در
این رابطه وجود دارد؛ یکی اینکه تبدیل یون سیانید به  HCNدر
غلظتهای كم و در pHهای خیلی پایین صورت میگیرد .اگر
ال  250میلیگرم در لیتر (تقریبا
غلظت یون سیانید نسبتاً باال و مث ً
معادل  0/01مول در لیتر) باشد ،در pHهای بزرگتر از  3به علت
اثر محدودكنندگی یون  ، H+مقدار قابل توجهی از یون سیانید
نمیتواند به صورت  HCNدرآید .به همین علت ،در بعضی
تحقیقات مشابه pH ،بهینه میتواند اسیدی باشد ( Nourozi et
 .)al., 2015; Samarghandi et al., 2014عالوهبراین ،خروج
 HCNبه صورت گاز از محلول در زمانهای طوالنی (بیش از حداقل
 4ساعت) طول میكشد ( .)Adams, 1994بنابراین ،برای تعیین
اثر  50 ،pHمیلیلیتر محلول سیانید با غلظت  50میلیگرم در
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لیتر و با pHهای  8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2و  10تهیه شد .سپس مقدار
 1گرم بر لیتر نانوجاذب اكسید روی (معادل با  0/05گرم در هر
نمونه) به هر محلول اضافه شده و به مدت  40دقیقه روی دستگاه
همزن برقی قرار داده شد .پس از آن ،محلولها با استفاده از كاغذ
صافی ،صاف وسپس آنالیز شدند.
غلظت اولیّه یون سیانید از جمله عوامل مهم دیگری است
كه میتواند عمل جذب را تحت تاثیر قراردهد .برای بررسی اثر
غلظت اولیّه آنیون سیانید بر درصد جذب آنها ،محلولهایی با
غلظتهای اولیّه  250 ،200 ،150 ،100 ،50و  300میلیگرم
در لیتر تهیه شد pH .محلول یونهای سیانید  ،6مقدار نانوجاذب
 0/05گرم و دما  22درجه سلسیوس (دمای محیط) در نظر گرفته
شد.
برای تعیین مقدار بهینه نانوجاذب ،مقادیر ،0/03 ،0/01
 0/09 ،0/07 ،0/05و  0/12گرم نانوذرات اكسید روی به  50میلی
لیتر محلول سیانید با غلظت  250میلیگرم در لیتر كه  pHآن
به مقدار بهینه  6تنظیم شده بود ،اضافه گردید و محلول به مدت
زمان  40دقیقه در دمای  22 ºCروی همزن برقی قرار داده شد.
برای بررسی اثر دما ،آزمایش جذب سطحی در دماهای
متفاوت  45 ،35 ،25 ،15و  55درجه سلسیوس انجام شد .در این
آزمایش ،غلظت اولیّه محلول سیانید  250میلیگرم در لیترpH ،

محلول برابر با  ،6مقدار نانوجاذب  0/05گرم و زمان تماس 80
دقیقه بود.

as γs qe

ae γe ce

(رابطه )9
كه در آن K0 ،ثابت تعادل ترمودینامیکی فرایند جذب
سطحی و  asو  aeبه ترتیب فعالیت گونه جذبشده روی سطح
جاذب و در محلول تعادلی را نشان میدهد c e ) mg ( ،غلظت
L

تعادلی جذبشونده در محلول و (  q e ) mgمقدار ماده جذب
g

شده به ازای واحد جرم جاذب در حالت تعادل میباشند  s .و

  eبه ترتیب ضرایب فعالیت ماده جذب شده و ماده موجود در
محلول در حالت تعادل میباشند.
در محلولهای رقیق كه مقدار ماده حل شده در حالل
خیلی كم است ،ضرایب فعالیت نزدیک واحد بوده و در این صورت
معادله ( )9به صورت ( )10در میآید:
qe
ce

qe
 q m K L  qe K L
ce

(رابطه )7

Freundlich:

1
log Ce
n

(رابطه )8

log qe  log K F 
Tamkin:

qe  B1 ln Ce  B1 ln KT

برای بهدست آوردن ثابت تعادل فرایند جذب سطحی از
رابطه ( )9استفاده میكنیم:

K0 

(رابطه )10
با استفاده از ثابت تعادل ترمودینامیکی ،مقدار تغییرات
انرژی آزاد گیبس استاندارد (  ) G0برای جذب سطحی در یک
دمای معین از رابطه ( )11بهدست میآید:
ΔG 0   RT ln K 0

(رابطه )11

با توجه به رابطه  G 0  H 0  TS 0و در نظر
گرفتن رابطه ( )11میتوان نوشت:
 RT ln K 0  H 0  TS 0
 H 0  1  ΔS 0
 
R T  R

بررسی همدماهای جذب سطحی

در این مطالعه ،بعد از بهدست آوردن پارامترهای بهینه برای جذب
سطحی یون سیانید بر روی نانوذرات رویاكسید ،همدماهای
جذب سطحی مورد بررسی قرار گرفتند .دادههای تجربی تعادل
جذب با مدلهای همدمای النگمویر (،)Mathias et al., 1966
فروندلیچ ( )Chardon & Blaauw, 1998و تمکین ( Temkin et
 )al., 1940بررسی شدند .فرم خطی این مدلها به ترتیب به
صورت معادالت ( )6(-)8است:
Langmuir:
(رابطه )6

K0 

(رابطه )12

 ln K 0 

1
حال ،با استفاده از رابطه ( )12و با رسم  ln K 0در برابر
T
خط راستی بهدست میآید كه میتوان تغییرات انتالپی استاندارد

 H 0را از شیب این خط(  )  ΔHو تغییرات انتروپی استاندارد
0

R

 S 0را از عرضازمبدأ این خط(

S 0
R

)بهدستآورد.

سينتيک جذب سطحی

مطالعات سینتیکی برای تعیین سرعت جذب سطحی یون سیانید
بر روی نانوذرات اكسید روی انجام شدهاند .در ابتدا ،برای بررسی
اثر زمان تماس بر درصد جذب یونهای سیانید بر روی نانوذرات
اكسید روی ،آزمایشهای جذب سطحی در زمانهای ،40 ،20
 80 ،60و  100دقیقه انجام شدند .در این آزمایشها ،غلظت اولیّه
یون سیانید  250میلیگرم در لیتر pH ،بهینه برابر با  ،6مقدار
نانوجاذب  0/05گرم و دما  22ºCدر نظرگرفته شد .سپس ،مدلهای
سینتیکی جذب سطحی مورد بررسی قرار گرفتند .یکی از
مدلهای ساده سینتیکی جذب سطحی ،مدل سینتیکی مرتبه
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اول الگرگن است ( )Wahab et al., 2010كه به صورت رابطه
( )13نوشته میشود:

در شکل ( ) 3نتایج حاصل از اثر غلظت اولیه آنیون سیانید
بر كارایی فرایند حذف را نشان میدهد .همانطور كه دادهها نشان
میدهد ،با افزایش غلظت اولیّه یون سیانید ،درصد جذب تا غلظت

كه در آن k 1 ،ثابت سرعت مرتبه اول الگرگرن (  ) h 1است،

 250میلیگرم در لیتر افزایش مییابد و بعد از این مقدار درصد
جذب ثابت میماند .علّت این امر احتماالً این است كه با افزایش
مواد جذب شونده بر روی سطح جاذب ،به سرعت مکانهای جذب
روی جاذب اشباع شده و بازده حذف مادهجذب شونده ثابت
میماند (.)Ebrahim et al., 2013; Islam et al. 2011

ln (qe  qt )  ln qe  k1t

(رابطه )13

 q eجرم ماده جذب شده در حال تعادل بر واحد (  ) mgجرم
g

جاذب و  q tجرم ماده جذب شده در زمان  tبر واحد ( ) mg
g

جرم جاذب است.
مدل سینتیکی مرتبه دوم به صورت رابطه ( )14بیان
میشود.

100

90

(رابطه )14
كه در آن ،عالوه بر كمیتهای قبلی،
)

g
mg.min

( k2

ثابت

70

60

سرعت جذب است.

)% (Adsorption

t
1
1

 t
qt k 2 qe 2 qe

80

50

نتايج

40
300

250

200

150

0

50

100

)Initial cocentration of CN (mg/l

مطالعه تعادلی
یکی از مهمترین عوامل موثر بر میزان جذب سطحی تعادلیpH ،

شکل  -3اثر غلظت اوليّه يون سيانيد بر درصد جذب آن (شرايط ثابتpH :

اولیه محلول میباشد .نتایج اثر  pHاولیه محلول بر درصد جذب
یونهای سیانید در شرایط مذكور در شکل ( )2آورده شده است.
همانطور كه در شکل ( )2مشخص شده ،باالترین درصد جذب
سیانید با استفاده از نانوجاذب رویاكسید ،در  pHبرابر شش
حاصل میشود .در مقادیر  pHپایین ،به علت غلظت باال و تمایل
بیشتر یون هیدرونیم به جذب بر روی جاذب ،بیش از سایر یونها
بر روی جاذب جذب میشود .با افزایش  ، pHغلظت یون
هیدرون یم كاهش یافته كه منجر به جذب بیشتر جذب شونده بر
روی سطح جاذب میشود pH .های باال هم به علت فراریت یون
سیانید مناسب نیست ( ;Xue et al., 2009; Erdema et al., 2009
.)Alkan & Dogan, 2001

محلول يون سيانيد  ،6مقدار نانوجاذب  0/05گرم ،زمان تماس 40دقيقه و
دما )22 ºC

تاثیر مقدار نانوجاذب بر میزان درصد جذب یونهای سیانید
با شرایط مذكور در شکل ( )4آورده شده است .همانگونه كه در
این شکل مشاهده میشود ،با افزایش مقدار نانوجاذب ،ابتدا درصد
جذب افزایش مییابد كه بخاطر افزایش مکانهای جذبی بیشتر
است .پس از آن ،به علت اشباع شدن مکانهای جذبی ،درصد
جذب تقریباً ثابت باقی میماند (.)Feng et al.,2010
95
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)Dose of Adsorbent (g
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شکل  -2اثر  pHاوليّه محلول بر درصد جذب يون سيانيد (شرايط ثابت:
غلظت اوليّه محلول  50ميلیگرم در ليتر ،مقدار نانوجاذب  0/05گرم ،زمان
تماس  40دقيقه و دما )22ºC

شکل  -4اثر مقدار نانوجاذب بر درصد جذب يون سيانيد (شرايط ثابت:
محلول يون pHغلظت اوليّه محلول يون سيانيد  250ميلیگرم در ليتر،
ºC)22سيانيد شش ،زمان تماس  40دقيقه و دما
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نتایج اثر دما بر درصد جذب یون سیانید در شکل ( )5آورده
شده است ،همانطور كه مشاهده میشود ،باالترین درصد جذب
برای آنیون سیانید در دمای  15درجه سلسیوس بهدست میآید.
درصد جذب با افزایش دما كاهش مییابد زیرا فرایند جذب
سطحی یونهای سیانید بر روی نانوذرات اكسید روی مانند اغلب
فرایندهای جذب سطحی گرمازا است .این فرایند جذب سطحی
با كاهش بینظمی همراه است (.)Reddad et al., 2003
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y=-30257x+6.4
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شکل  -7نمودار تجربی جذب سطحی يون سيانيد بر روی نانوجاذب اکسيد
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روی در برازش با همدمای جذب سطحی فروندليچ (شرايط ثابت pH :برابر ،6
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زمان تماس  80دقيقه ،مقدار جاذب  0/05گرم و دما )22 ºC
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شکل  -5اثر دما بر درصد جذب يون سيانيد (شرايط ثابت :غلظت اوليّه
محلول يون سيانيد  250ميلیگرم در ليتر pH ،محلول  ،6مقدار نانوجاذب
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 0/05گرم و زمان تماس  80دقيقه)

شکل  -8نمودار تجربی جذب سطحی يون سيانيد بر روی نانوجاذب اکسيد

همانطور كه در شکلهای ( 7 ،6و  )8مشاهده میشود،
تطابق دادههای تجربی جذب سطحی سیانید بر روی نانوجاذب
اكسید روی نشان داد كه دادههای تجربی با همدمای النگمویر
تطابق بیشتری نسبت به همدماهای فروندلیچ و تمکین دارد زیرا
رگرسیون خط مربوط به نمودار النگمویر كه میزان نزدیکی نقاط
تجربی نسبت به دادههای این همدما را نشان میدهد ،از دو
همدمای دیگر خیلی بیشتر و به یک نزدیکتر است.

y=0.0626x-1.5a58
2

 80دقيقه ،مقدار جاذب  0/05گرم و دما )22 ºC

نمودار تغییرات  ln K 0در برابر  1و برازش آن با خط راست
T

در شکل ( )9نشان داده شده است .تغییر انتالپی استاندارد

0

H

از

شیب خط برازش شده برابر با (  -20/28) KJو تغییر انتروپی
mol

استاندارد  S 0از عرض از مبدأ این خط برابر

با( J
mol.K

) -42/95

به دست آمده است .با توجه به مقادیر منفی انتالپی و انتروپی
استاندارد مشخص میشود كه به ترتیب ،فرایند جذب سطحی
یون سیانید بر روی نانوذرات اكسید روی گرمازا بوده و این فرایند
جذب سطحی با كاهش بی نظمی همراه است.

16
14

R =0.9363

روی در برازش با همدمای تمکين شرايط ثابت pH :برابر شش ،زمان تماس
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شکل  -6نموار تجربی جذب سطحی يون سيانيد بر روی نانوجاذب اکسيد

شکل  -9نمودار تغييرات  lnK0در برابر  1/Tبرای جذب سطحی يون سيانيد

روی در برازش با همدمای النگموير (شرايط ثابت pH:برابر شش ،زمان تماس

بر روی نانوذرات اکسيد روی (شرايط ثابت :غلظت اوليّه محلول يون سيانيد

 80دقيقه ،مقدار جاذب  0/05گرم و دما)22 ºC

 250ميلیگرم در ليتر pH ،محلول  ،6مقدار نانوجاذب  0/05گرم و زمان
تماس  80دقيقه)

(علمی – پژوهشی)

قناترو و همکاران :جذب سطحی آنيون سيانيد از محلولهای آبی 1693 ...

مطالعه سينتيکی

سطحی آنیون سیانید بر روی جاذب نانوذرات اكسید روی از مرتبه
دوم است .همچنین ،با استفاده از عرض از مبدأ مقدار  k 2برابر
با ) 175/4 ( gبه دست آمد.

;2019; Rahdar & Ahmadi, 2019; Adebayo et al., 2020
.)Arifiyana & Devianti, 2021

mg. min
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y=-0.00712+2.0875
R2=0.2294
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)Ln(qe-qt

برای بررسی سینتیکی فرایند جذب سطحی ،ابتدا اثر زمان تماس
بر درصد جذب یونهای سیانید بر روی نانوذرات اكسید روی
بررسی شد .نتایج اثر زمان تماس بر درصد جذب یونهای سیانید
در شرایط مذكور در شکل ( )10نشان داده شده است .با افزایش
زمان تماس ،درصد جذب یونسیانید تا زمان تماس  80دقیقه
افزایش مییابد ،زیرا تعداد زیادی سایت فعال خالی جاذب برای
جذب یونهای سیانید بر روی آنها وجود دارد .با افزایش بیشتر
زمان تماس ،درصد جذب كمی كاهش مییابد ،زیرا هم سایتهای
فعال جاذب اشباع میشوند و هم نیروهای دافعه بین یونهای
جذب شده بر روی سطح جاذب و داخل محلول سبب واجذب
تعدادی از یونهای سیانید از سطح جاذب میشود .نتایج مشابهی
در پژوهشهای دیگر گزارش شده اند ( Batagarawa & Ajibola,
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شکل  -11نمودار تغييرات )  ln (qe –qtدر برابر (دقيقه)  tبرای سينتيک
مرتبه اول جذب سطحی يون سيانيد بر روی نانوذرات اکسيد روی (شرايط

96.0

ثابت :غلظت اوليّه محلول يون سيانيد  250ميلیگرم در ليتر pH ،محلول
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شکل  -10اثر زمان تماس بر درصد جذب يون سيانيد (شرايط ثابت :غلظت
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100

اوليّه محلول يون سيانيد  250ميلیگرم در ليتر pH ،محلول يون سيانيد
شش ،مقدار نانوجاذب  0/05گرم و دما )22ºC
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شکل  -12نمودار تغييرات  t/qtدر برابر (دقيقه)  tبرای سينتيک مرتبه دوم
جذب سطحی يون سيانيد بر روی نانوذرات اکسيد روی (شرايط ثابت :غلظت

سپس مدلهای سینتیکی جذب سطحی مورد بررسی قرار
گرفتند .در ابتدا ،معادله سینتیکی مرتبه اول و نمودار ) ln(qe  qt
بر حسب زمان رسم شد .اگر این نمودار خطی میشد ،از روی
شیب آن  k 1به دست میآمد ،اما همانگونه كه در شکل ()11
نشان داده شده ،این نمودار خطی نیست ( .) R 2 =0/2294در
نتیجه ،سینتیک جذب سطحی آنیون سیانید بر روی نانوذرات
اكسید روی از مرتبه اول نیست.
سپس ،معادله سینتیکی مرتبه دوم و نمودار تغییرات t
qt

برحسب  tو برازش آن با خط راست در شکل ( )12نشان داده
شد .همانطور كه مشاهده میشود ،دادههای تجربی به خوبی با
خط راست برازش میشوند .بنابراین ،سینتیک فرایند جذب

اوليّه محلول يون سيانيد  250ميلیگرم در ليتر pH ،محلول شش و مقدار
نانوجاذب  0/05گرم)

مقايسه درصدهای جذب جاذبهای مختلف برای حذف سيانيد
از محلولهای آبی

ال ذكر شد ،تاكنون جاذبهای متعددی برای
همانگونه كه قب ً
حذف آنیون سیانید مورد استفاده قرار گرفته است كه نتایج
درصدهای جذب برای تعدادی از آنها كه عملکرد جاذب را بر
اساس درصد جذب ارزیابی كردهاند ،در جدول ( )1آورده شده
است .بر اساس نتایج جدول ( ،)1جاذب استفاده شده در این كار
پژوهشی (نانو اكسید روی) ،از جمله مناسبترین جاذبها برای
جذب سطحی سیانید از محلولهای آبی میباشد.
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جدول  -1مقايسه جاذبهای مختلف برای حذف سيانيد از محلولهای آبی از
نظر درصد جذب سطحی
جاذب

درصد جذب

مرجع

كاتالیست TiO2

%78
%88
 %90/56برای مس و
 %94/78برای آهن

Barakat et al, 2004

آلومینا
پودر آهن و مس
رزین نانوذرات آهن (لیواتیت
)FO36
نانوذرات هیدروكسی آپاتیت
كربن فعال اشباع شده با آمونیم
برمید
نانوذرات اكسید روی

Naeem & Zafar, 2009
Shirzad-Siboni et al., 2011

81

Mahvi & Kiani, 2012

%92

Nourozi et al, 2015

%97

Ramavandi, 2016

%96

تحقیق حاضر

بحث
در این تحقیق ،جذب سطحی سیانید از محلولهای آبی با استفاده
از نانوجاذبهای اكسید روی و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار
گرفته است .نتایج نشان داد كه نانوجاذب رویاكسید جاذب
موثری برای حذف یون سیانید از محلولهای آبی است .همچنین
پارامترهای  pHاولیه محلول ،غلظت اولیه آنیون سیانید در
محلول ،مقدار جاذب ،مدت زمان تماس و دما مورد بررسی قرار
گرفت و شرایط بهینه بهدست آمده برای جذب آنیون سیانید با
نانوجاذب اكسید روی بهصورت زیر به دست آمدند:
 ،pH=6زمان تماس  80دقیقه ،مقدار جاذب  0/05گرم،
دمای  15درجه سلسیوس و غلظت اولیه آنیون سیانید 250
میلیگرم در لیتر.
جذب سیانید با استفاده از نانو ذرات اكسید روی نشان داد
كه این امر تحت تأثیر تغییرات  pHقرار داد .بهطوریكه بیشترین
میزان حذف سیانید در  pH =6اتفاق افتاده و در  pHبرابر 10
كمترین میزان حذف یون سیانید مشاهده گردید .كاهش بازده
حذف در pHهای باالتر از شش بدلیل این است كه بار سطحی
نانوجاذب مورد استفاده منفی بوده و باعث ایجاد دافعه بین
آنیونهای سیانید در محلول و سطح منفی جاذب میشود .در این
مطالع ه مشخص گردید كه با افزایش غلظت اولیه یون سیانید
كارایی و درصد جذب تا غلظت  250میلیگرم در لیتر افزایش
مییابد و بعد از این مقدار درصد جذب ثابت میماند .علّت این
امر احتماالً این است كه با افزایش مواد جذبشونده بر روی سطح
جاذب ،به سرعت مکانهای جذب روی جاذب اشباع شده و بازده
حذف مادهجذب شونده ثابت میماند .همچنین به منظور تعیین
مقدار جاذب نتایج نشان داد كه باالترین میزان جذب سیانید در
مقدار  0/07گرم جاذب است اما با توجه به اینکه مقادیر جاذب
 0/07و  0/05گرم تاثیر زیادی در بازده جذب نداشت ،مقدار بهینه
جاذب با توجه به صرفه اقتصادی 0/05 ،گرم در نظر گرفته شد.
همچنین ثابت ماندن درصد جذب بعد از مقدار  0/07گرم
نانوجاذب ممکن است به خاطر مزاحمت برخی از مکانهای جذب

برای یکدیگر باشد .همچنین مشخص گردید كه با افزایش زمان
تماس كارایی حذف افزایش می یابد و در تمامی غلظتهای
نانوجاذب بیشترین مقدار جذب در  80دقیقه اول صورت گرفته
است این امر نشان میدهد كه یونهای سیانید فرصت بیشتری
دارند تا توسط جاذب جذب شوند ،با افزایش بیشتر زمان تماس،
مقدار جذب اندكی كاهش مییابد كه میتواند ناشی از واجذب
یونهای سیانید از سطح جاذب باشد .همچنین در بررسی اثر دما
در جذب مشاهده گردید ،درصد جذب با افزایش دما كاهش
مییابد زیرا فرایند جذب سطحی یونهای سیانید بر روی نانوذرات
اكسید روی مانند اغلب فرایندهای جذب سطحی گرمازا است .این
فرایند جذب سطحی با كاهش بینظمی همراه است.
تطابق دادههای تجربی جذب سطحی سیانید بر روی
نانوجاذب اكسید روی نشان داد كه دادههای تجربی با همدمای
النگمویر تطابق بیشتری دارد تا همدماهای فروندلیچ و تمکین.
همچنین ،سینتیک فرایند جذب سطحی آنیون سیانید بر روی
جاذب نانوذرات اكسید روی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان
داد كه سینتیک جذب سطحی آنیون سیانید از مرتبه دوم است.
همچنین با ا ستفاده از عرض از مبدأ مقدار ثابت سرعت برابر با
) 175/4 ( gبه دست آمد.
mg. min

نتيجهگيری
در این تحقیق ،جذب سطحی یون سیانید از محلولهای آبی با
استفاده از نانوذرات اكسید روی و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه
قرار گرفته است .نتایج نشان داد كه در شرایط بهینه ، pH=6
زمان تماس 80دقیقه ،مقدار جاذب  0/07گرم ،دمای  15درجه
سلسیوس و غلظت اولیه  250میلیگرم بر لیتر ،بیشترین درصد
جذب آنیون سیانید بر روی نانوذرات اكسید روی  96درصد
بهدست آمد .همچنین ،برازش دادههای تجربی با اطالعات تئوری
نشان داد كه همدمای النگمویر نسبت به همدماهای فروندلیچ و
تمکین سازگاری بیشتری با این فرایند جذب سطحی دارد و
حداكثر ظرفیت جذب در این فرایند برابر با  24/85میلیگرم بر
گرم جاذب است .به عالوه ،مطالعات سینتیکی نشان داد كه جذب
سطحی آنیون سیانید بر روی نانوجاذب اكسید روی ،مرتبه دوم
است.

سپاسگزاری
این مقاله بخشی از پایاننامه كارشناسی ارشد با عنوان "جذب
سطحی آنیونهای سیانید و نیترات از محلولهای آبی با استفاده
از نانوجاذب" است كه با حمایت مالی معاونت پژوهشی و فناوری
دانشگاه یزد به انجام رسیده و بدین وسیله قدردانی میشود.
"هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد"
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