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مطالعۀ رفتار سینتیکی و تعادلی جذب یون کادمیوم از محلول آبی
با استفاده از نانو ذرات پوست تخم مرغ
*۲

بهزاد شمسی زاده فرد ،۱حسین اسماعیلی

 .1گروه مهندسی شیمی ،واحد امیدیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،امیدیه ،ایران
 .2گروه مهندسی شیمی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران
(تاریخ دریافت4231/7/22 :؛ تاریخ تصویب)4231/7/2 :

چکیده
فلزات سنگین درون محیط تجزیه ناپذیر بوده و میتوانند برای بسیاری از گونه های جانوری خطرناک باشند .به همین دلیل ،حذف یون فلزات
سنگین از آب و فاضالب به منظور سالمت عمومی و محیط زیست فرآیندی مهم محسوب میشود .در این بررسی به منظور حذف یون کادمیوم از
محلول آبی از نانوجاذب تهیه شده از پوست تخم مرغ استفاده شد .بر این اساس ،اثر پارامترهای مختلفی مانند  pHاولیۀ محلول آبی ،دوز جاذب،
زمان تماس ،غلظت اولیۀ یون کادمیوم و همچنین سرعت اختالط مورد بررسی قرار گرفت .بهترین بازدهی حذف یون کادمیوم %11/1تعیین شد که
این بازدهی برای نانو پوست تخم مرغ در شرایط آزمایشگاهی نظیر دمای  ،37°Cسرعت اختالط  ،177rpmدوز جاذب  ،5g/Lغلظت اولیۀ یون
کادمیوم درون محلول آبی  17mg/Lو  1 pHبه دست آمد .به منظور بررسی رفتار سینتیکی جاذب از مدلهای سینتیکی شبه مرتبۀ اول و دوم
استفاده شد که مدل سینتیکی شبه مرتبۀ دوم توانایی بیشتری برای توصیف رفتار سینتیکی نانوجاذب داشت .همچنین برای بررسی رفتار ایزوترمی
از مدلهای النگمویر و فرندلیچ استفاده شد که هر دو مدل توانایی باالیی برای توصیف رفتار ایزوترمی نانوجاذب نشان دادند .با توجه به نتایج به
دست آمده ،جاذب مورد نظر با توجه به فراوانی و ارزان بودن آن برای حذف فلز کادمیوم از محلولهای آبی بسیار مناسب است.
کلید واژگان :یون کادمیوم ،مدلهای سینتیکی و ایزوترمی ،نانوذرات پوست تخم مرغ ،جاذب.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+171101775611 :

Email: esmaeili.hossein@gmail.com
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 .۱مقدمه
فلزززات سززنگین درون محززیط تجزیززه ناپززذیر بززوده و
میتوانند بزرای بسزیاری از گونزههزای جزانوری خطرنزاک
باشند .به همین دلیل ،بازیابی و حذف یون فلززات سزنگین
از آب و فاضالب به منظور سالمت عمومی و محیط زیسزت
فرآینزدی مهزم محسزوب مزیشزود (.)Sari et al., 2007
فلزات سنگین میتوانند منجر به تغییر کیفیت فیزیکزی و
شیمیایی و بیولوژیکی آب شوند ( )Barros et al., 2007و
همچنین فلزات سنگین نسبت به تجزیۀ بیولوژیکی مقزاوم
هستند ( Vijayaraghavan et al., 2004; Kumar et al.,
 .)2009ایززن فلزززات دارای وزن اتمززی بززین 63/5 g/mol
و  177/6 g/molو همچنین وزن مخصزو بزیا از 7/5
هسززتند ( .)Srivastava et al., 2008بززا توسززعۀ سززریع
صنایع اقتصادی مانند صنایع کاغذ سزازی ،صزنایع تولیزد
کود ،باتری سازی و غیره مقدار یون فلزات سنگین به طور
مستقیم یا غیر مستقیم درون محیط و کشورهای در حال
توسزعه افززایا یافتزه اسزت ( .)Fu et al., 2011صزنایع
اقتصادی بسیاری وجود دارند کزه فلززات سزنگین تولیزد
میکنند که میتوان از این صنایع به صنعت خودروسازی،
صنایع تولید رنز بزرای نسزاجی و عملیزاتهزای معزدن
کاوی اشاره کرد ( ;Li et al., 2007; Özcan et al., 2005
 .)Srivastava et al., 2006فلزززز کزززادمیوم یکزززی از
سمیترین یون های فلزی بوده و میتواند بزرای سزالمتی
انسان مضر باشد و باعث بیماریهایی نظیر نارساییهزای
کلیوی ،فشار خون ،صدمه و آسیب هپاتیت ،صدمه به ریه،
آسزززیب رسزززاندن بزززه اسزززتخوان و سزززرطان شزززود
(;Lodeiro et al., 2006; Kaewsarn et al., 2001
 .)Yin et al., 1989; Sharma, 1995مقدار یون کزادمیوم
درون آبهای فاضالب ،آبهای آشامیدنی به ترتیب برابزر
 7/1و  7/75 mg/Lگزارش شده است ،بنابراین بایستی به
طریقزززززی ایزززززن فلززززززات از آب حزززززذف کردنزززززد
(.)Jagtap et al., 2009

به منظور بازیابی و حذف یون فلزات سنگین از خزاک
و محززیطهززای آبززی روشهززای متفززاوتی وجززود دارد کززه
میتوان به فرآیندهای الکتروشیمیایی ،تغییر یون ،ترسیب
شززیمیایی ،اسززمز ،تبخیززر و جززذب سززطحی اشززاره کززرد
( .)Chakraborty et al., 2013از میزان روشهزای ذکزر
شده برخی دارای معایبی مانند هزینه و سرمایه فرآینزدی
باال و یا غیر قابل استفاده بودن در مقیاس صنعتی هستند
( .)Sarı et al., 2009به همین دلیل ،امروزه تحقیقاتی بزر
روی جاذبهای کم ارزش و قابل دسترس صزورت گرفتزه
است که ایزن مزواد دارای منشز کشزاورزی و بیولزوژیکی
هسزتند ( .)Hana et al., 2006از مزوادی کزه بزه عنزوان
جاذبهای کم ارزش و قابل دسترس بزا منشز کشزاورزی
هستند میتوان به موادی ماننزد ضزایعات آفتزاب گزردان
( ،)Zhang et al., 2006پوست پرتقال (،)Li et al., 2008
ضزززایعات کارخانزززۀ چزززای (،)Malkoc et al., 2005
تفالززۀ چغندرقنززد ( ،)Aksu et al., 2005خززاک اره
(;Ahmad et al., 2009; Shukla et al., 2002
 ،)Yu et al., 2001کاه سویا ،)Zhu et al., 2008( 1هستۀ
زیتزون ( )Kula et al., 2008; Fiol et al., 2006و غیزره
اشاره کرد که در بررسیهای قبلی توسط محققزین بزرای
بازیابی و حذف یون فلززات سزنگین مزورد اسزتفاده قزرار
گرفته است.
در این بررسی به منظور بازیابی و حذف یون کزادمیوم
از محلولهای آبی از نانو ذرات پوست تخم مرغ به عنزوان
جاذب استفاده شد .بر ایزن اسزاس ،پارامترهزای مزثثر بزر
فرآیند جذب نظیر  pHاولیۀ محلول ،دوز جزاذب ،غلظزت
اولیۀ یون کادمیوم درون محلول ،سرعت اختالط محلول و
زمانهای مختلف تماس نانوجاذب بزا یزون فلزز کزادمیوم
مورد بررسزی قزرار گرفزت .همچنزین در ایزن کزار رفتزار
سینتیکی و تعادلی نانوجاذب نیز مورد بررسی قرار گرفتزه
است.

Soybean straw

1

171

مطالعۀ رفتار سینتیکی و تعادلی جذب یون کادمیوم از محلول آبی ...

 .۲.۲تهیۀ نانوجاذب و ویژگیهای سطحی آن

 .۲مواد و روشها
۱

 .۱.۲تهیۀ محلول ذخیره

به منظور تهیۀ محلول ذخیزر کزادمیوم 1/077 ،گزرم
نیترات کادمیوم ( )Cd(NO3)2.4H2Oدرون یز لیتزر آب
دوبار تقطیر شده حل شد .برای تهیۀ محلول کزادمیوم بزا
غلظتهزای مختلزف ( 17mg/Lو  )3 ،17 ،15از محلزول
ذخیر تهیه شده اسزتفاده گردیزد .همزۀ مزواد شزیمیایی
اسززتفاده شززده در ایززن تحقیززت از شززرکت مززرک آلمززان
خریداری و استفاده گردید .در همه آزمایاها بزه منظزور
تهیۀ محلول از آب دوبار تقطیر شده استفاده گردید.

پوست تخم توسط دستگاه آسیاب مکانیکی پودر شده
و به انداز نانو ذرات بزا انزداز  07نزانومتر در آورده شزد.
سپس درون پاکتهای پالستیکی از جزنس پلزی اتزیلن و
در دمای محیط ذخیزره و نگهزداری شزد .توزیزع انزداز
ذرات با استفاده از دستگاه ( PSA1شزرکت  Horibaژاپزن
مدل  )lb550بهدست آمد .شکل  1توزیع انداز نزانوذرات
از پوسته تخم مرغ را نشان میدهد.

شکل  .1نمودار اندازۀ نانوذرات از نانوذرات پوستۀ تخم مرغ

به منظور بررسی تغییزر و تحزوالت سزط نانوجزاذب
قبززل و بعززد از فرآینززد جززذب سززطحی از میکروسززکو
الکترونی روبشی ( 3)SEMاستفاده شد.
21

 .3.۲آنالیز SEM

به منظور بررسزی تغییزرات سزطحی نانوجزاذب تهیزه
شده از پوست تخم مرغ قبل و بعد از فرآیند جزذب یزون
کززادمیوم ،از دسززتگاه میکروسززکو الکترونززی روبشززی
1

Stock solution
Particle Size Analyser
3
Scanning Electron Microscope
2

( )Hitachi S4160( )SEMاستفاده شد .به منظور تصزویر
برداری از سط نانوجاذب ،ابتدا سزط نانوجزاذب قبزل و
بعد از فرآیند جذب در خأل با الیۀ نازکی از طزال پوشزانده
شد و پس از آن مطالعزه و بررسزی سزط نانوجزاذب بزه
وسیلۀ میکروسکو الکترونی روبشی مزورد بررسزی قزرار
گرفت .تصاویر  SEMبهدست آمده شکل ظاهری جاذبها
را نشان میدهد .منافذ و سوراخهای متفاوتی با اندازههای
مختلف در سط نانوجاذب مشاهده میشزود .در شزکل 1
سط ظاهری جاذب تهیه شده از نانو ذرات پوسزت تخزم
مرغ قبل و بعد از فرآیند جذب یون کزادمیوم نشزان داده
شده است.
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 .4.۲آزمایش جذب ناپیوسته و تعیین شرایط بهینه
آزمززایا جززذب بززهصززورت ناپیوسززته و درون ارلززن
مایرهایی به حجم  157mLکزه حزاوی  177mLمحلزول
سنتزی کادمیوم بود ،انجام شد .به منظور بررسی و تعیین
مقدار بهینۀ  pHاولیۀ محلول pH ،اولیۀ نمونهها به کمز
محلول  7/1موالر سدیم هیدروکسید و اسزید اسزتی در
محدودههای  1-17تنظیم شد .پزس از تنظزیم  pHاولیزۀ
نمونهها 1 g/L ،جاذب به محلولها بزا غلظزتهزای اولیزۀ
 17mg/Lکززادمیوم اضززافه شززد و بززه مززدت  ،77minبززا
سرعت  177rpmو در دمای  370Cهزمزده شزد .سزپس،
محلول ها به وسیلۀ کاغذ صافی فیلتر شده و حزدود 5 ml
از آنها به منظور تعیین میزان غلظت یون کادمیوم جذب
شده مورد آنالیز قزرار گرفزت .پزس از تعیزین  pHبهینزه،

پارامترهای دیگر نیز در این حالت بهینه مورد بررسی قرار
گرفتند .به منظور بررسی سایر پارامترهای دیگر نظیر دوز
جاذب ( ،)1-7g/Lسرعت اختالط ( ،)7-177rpmغلظزت
اولیۀ یون کادمیوم درون محلول ( 17mg/Lو )3 ،17 ،15
و زمان تماس ،بزه ایزن صزورت عمزل شزد کزه ابتزدا pH
نمونهها در حالت بهینه بهدست آمده تنظیم شد و سزپس
یکی از پارامترها را تغییر و سزایر پارامترهزا را ثابزت قزرار
داده و پس از تعیین شرایط بهینه برای هر متغییزر ،سزایر
پارامترها در شرایط بهینۀ تعیین شده ،مورد بررسزی قزرار
گرفتند .به منظور تعیین غلظت یون کادمیوم جذب شزده
از دستگاه جذب اتمی شعلهای مدل SpectrAA-10 Plus
ساخت شرکت  Varianاستفاده گردید.

شکل  .2تصاویر  SEMاز نانوجاذب مورد نظر قبل (الف) و بعد از جذب (ب)

مقدار یون فلز جذب شده به وسیلۀ نانوجاذب بزه ازای
هززززر گززززرم جززززاذب از رابطززززۀ ( )1تعیززززین شززززد
(:)Sheela et al., 2012
() 1

)qe=(Ci-Ce)V/W

در رابطۀ ذکر شده  qeمیزان ماد جذب شزده بزه ازای
هر گرم بیوجاذب بر حسب میلزی گزرم بزر گزرم در حزال
تعادل Ci ،و  Ceبه ترتیب غلظت اولیه و غلظزت کزادمیوم
در تعادل بر حسب میلی گرم بزر لیتزر (V ،)mg/Lحجزم

محلول و  Wجرم ماد نانوجاذب هستند .در این مطالعزه،
میزان بازدهی جذب یون فلز کادمیوم در شزرایط مختلزف
واکنا بر اساس معادلۀ  1تعیین گردید:
() 1

% Adsorbtion=Ci-Co/Ci*100

در معادلۀ Ci ،1و  Coبه ترتیب مقزدار غلظزت اولیزه و
نهایی یون فلز کادمیوم در محلول آبی بعد از زمان تعزادل
است.
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 .3نتایج
 .۱.3اثر pHاولیه بر بازدهی جذب
 pHاولیۀ محلولهای حزاوی فلززات سزنگین یکزی از
متغیرهای بسیار مهزم در فرآینزد جزذب اسزت .ظرفیزت
جذب یون فلزات و مکانیزم جزذب بزه  pHاولیزۀ محلزول
وابسته است ( .)Hasan et al., 2008بررسی اثر  pHاولیزۀ
محلول بر بازدهی فرآیند جذب یون کزادمیوم بزه وسزیلۀ
نانوجاذب تهیزه شزده از پوسزت تخزم مزرغ در محزدود
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 1-17pHانجام شد .اثر  pHبر درصد حذف یون کزادمیوم
به وسیلۀ جاذب ذکر شزده در شزکل  3نشزان داده شزده
است .با توجه نتایج بهدست آمده و شکل ،3با افزایا pH
اولیه میزان حذف یون کادمیوم افززایا یافتزه اسزت بزه
گونهای که  pHبهینه برای نانوپوست تخم مرغ  1بهدست
آمد .بازدهی حذف یون کادمیوم در  pHبهینزۀ نانوپوسزت
تخم مرغ  %77/36تعیین شد.

شکل .3اثر  pHاولیه بر بازدهی جذب کادمیوم
(غلظت اولیۀ یون کادمیوم  ،11 mg/Lدور همزن  ،211rpmدما  ،31 0Cزمان تماس  ،01minدوز جاذب )2g/L

 .۲.3اثر سرعت اختالط (همزدن) بر بازدهی جذب
سرعت همزدن محلول و آشفته کردن محلول یکزی از
پارامترهای مهزم در فرآینزد جزذب اسزت زیزرا آشزفتگی
محلول احتمال در تماس قرار گرفتن ماد جاذب بزا یزون
مورد نظر را افزایا میدهد و با افزایا تماس بین جاذب
و یززون مززورد نظززر بززازدهی جززذب افزززایا مززییابززد
( .)Dotto et al., 2011به منظور بررسی سزرعت اخزتالط
بززر بززازدهی فرآینززد جززذب ،سززرعتهززایی در محززدود
 ،7-177rpmدر شرایط آزمایشگاهی شامل غلظزت اولیزۀ
یون کزادمیوم  ،17mg/Lزمزان  77دقیقزه ،دمزای ،37°C
 1 pHبرای نانوپوست تخم مرغ و دوز جاذب  1g/Lمزورد
بررسززی قززرار گرفززت و بززرای هززمزدن محلززول از همزززن
مغناطیسی استفاده شد .اثر سزرعت اخزتالط بزر بزازدهی

جذب به وسیلۀ نانوپوست تخم مرغ در شکل 7نشزان داده
شده است .بهتزرین بزازدهی جزذب یزون کزادمیوم بزرای
نانوجاذب پوست تخم مرغ در  177rpmبهدست آمزد کزه
بازدهی جذب برای نانوپوست تخزم مزرغ  %77/36تعیزین
شد.

 .3.3اثر دوز جاذب
مقدار جاذب استفاده شزده پزارامتر مهمزی در فرآینزد
جذب است ،زیرا این پارامتر ظرفیزت جزذب جزاذب را در
غلظززت معینززی از مززاد جززذب شززده ،تعیززین مززیکنززد
( .)Bulut et al., 2007; Ahmad et al., 2009به منظزور
بررسی اثر دوز جاذبهای استفاده شده ( 1-7گرم) بزرای
حذف یون کزادمیوم از محلزول آبزی ،آزمزایا در دمزای
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 ،37°Cسرعت اخزتالط  ،177rpmزمزان تمزاس ،77min
غلظت اولیۀ یزون کزادمیوم  17mg/Lو  1 pHبزرای نزانو
پوست تخم مرغ انجام شد که نتایج در شکل  5نشان داده
شده است .نتایج نشان داد که بیشترین میززان جزذب در

غلظت  6g/Lاز نانوجاذب پوست تخم مرغ بهدست آمد که
در این حالت بازدهی حزذف کزادمیوم بزه وسزیلۀ جزاذب
تهیه شده از نانوپوست تخم مرغ  %16تعیین شد.

شکل  .4اثر سرعت اختالط بر بازدهی جذب کادمیوم
(غلظت اولیۀ یون کادمیوم  ،11 mg/Lدما  ،31 °Cزمان تماس  ،01minدوز جاذب  pH ،2g/Lبرای نانوپوست تخم مرغ )9

شکل  .5اثر دوز جاذب بر روی درصد جذب کادمیوم
(غلظت اولیۀ یون کادمیوم  ،11 mg/Lدما  ،31 °Cزمان تماس  ،01minسرعت اختالط  pH ،211rpmبرای نانوپوست تخم مرغ )9

 .4.3اثر غلظت اولیۀ یون کادمیوم و زمان تماس
بر بازدهی جذب
در فرآیندهای جذب ناپیوسته ،غلظت اولیۀ یون فلززات
درون محلول نقا کلیدی در ایجاد نیرو برای انتقزال جزرم

پایا بین فاز جامد و مایع دارد (.)Rafatullah et al., 2009
به منظور مطالعه و بررسی اثر زمان تماس و غلظت اولیزۀ
یون کادمیوم ،آزمایا در  ،1 pHدوز جاذب  ،6g/Lدمزای
 ،37°Cسرعت اختالط  ،177rpmزمان تماس در محدود
 7-157minو غلظززتهززای مختلززف از یززون کززادمیوم
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( )3-17mg/Lانجام شد .در شکل  6اثر غلظت اولیۀ یزون
کادمیوم در زمانهای مختلف تماس نانوپوست تخزم مزرغ
نشان داده شده است .نتایج نشزان داد کزه ،زمزان تعزادل
برای جذب یون کادمیوم در محلول به وسیلۀ جاذبهزای
تهیه شده از نانو پوست تخم مرغ  77دقیقه تعیین شزد و
پس از زمان مذکور درصد جذب به آرامی صزورت گرفزت

که نشان دهند اشغال شدن سایتهای فعال نانوجاذب به
وسیله یونهای کادمیوم و همچنین جذب از طریزت نفزوذ
یونها درون الیههای جاذب است .به منظور بررسی رفتزار
سینتیکی نانوجاذب تهیه شزد پوسزت تخزم مزرغ بزرای
حذف یون کادمیوم از محلول آبی ،از نتایج تعیین شده در
این مرحله استفاده شد.

شکل  .6اثر غلظت اولیۀ یون کادمیوم بر درصد جذب با استفاده از جاذب نانو ذرات پوست تخم مرغ
(دما  ،31°Cسرعت اختالط  ، 9pH ،211rpmدوز جاذب )6g/L

 .5.3مطالعات سینتیکی
سزینتی جزذب بزرای تعیزین مکانیسزم کنتزرل
فرایندهای جذب سطحی اسزتفاده مزی.-شزود .مکانیسزم
فرآیند جذب به خوا فیزیکی و شیمیایی جاذب بستگی
دارد .در این مطالعه به منظور بررسزی رفتزار سزینتیکی و
مکانیسم جذب کادمیوم به وسیلۀ نانوجاذب تهیه شزده از
پوسززت تخززم مززرغ از مززدلهززای سززینتیکی نظیززر مززدل
سینتیکی شبه مرتبۀ اول و دوم استفاده شد .برای تطبیت
دادههای آزمایشگاهی با مدلهای سینتیکی مورد استفاده
از ضریب همبستگی ( )R2استفاده گردید.
مدل شبه مرتبۀ اول یکی از معادالتی است که به طور
گسترده برای توصیف رفتار سینتیکی جزاذب در بسزیاری
از مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است .در مزدل شزبه
مرتبۀ اول فرض بر این است که سرعت تغییرات برداشزت
جسم حل شده با زمان بهطور مستقیم متناسب با تغییرات

در غلظت اشباع و مقدار برداشزت جزاذب بزا زمزان اسزت.
معادلۀ سینتیکی مدل شبه مرتبزۀ اول بزهصزورت معادلزۀ
( )3است (.)Wang et al., 2009
() 3

)qt=qe(1-e-K1t

معادلۀ ( )1را میتوان بهصورت خطی هزم نوشزت کزه
در معادلۀ ( )7حالت خطی آن ذکر شده است (:)1
() 7

Ln(qe-qt)=Lnqe-K1t

در معادلززۀ  qe ،1مقززدار یززون جززذب شززده در حالززت
تعادل ( )mg/gبزه ازای هزر گزرم جزاذب qt ،مقزدار یزون
جذب شده ( )mg/gبه ازای هر گرم جاذب در هر زمزان و
 K1نرخ ثابت جذب ( )1/minاست .مقدار نرخ ثابت جذب
 ،K1از رسم ) Ln(qe-qtدر مقابل  tتعیین میشود.
یکی دیگر از مدلهای سینتیکی کزه بسزیار پرکزاربرد
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اسززت ،مززدل سززینتیکی شززبه مرتبززه دوم اسززت .معادلززۀ
سینتیکی مدل شبه مرتبه دوم بهصورت معادلۀ ( )5است
(:)Ho et al., 2000
() 5

)t/qt=(1/K2qe2)+1/qe(t

در معادلۀ  )g/mg.min( K2 ،3نرخ ثابت معادلزۀ شزبه
مرتبزززه دوم )mg/g( qe ،مزززاکزیمم ظرفیزززت جزززذب و
 )mg/g( qtمقدار جذب در زمان  )min( tاست .مقدار نرخ
جززذب اولیززه نیززز از معادلززۀ ( )6تعیززین مززی گززردد
(:)Ho, 2004
() 6

H=K2qe2

مقدار  qeو  K2از رسم منحنی  t/qtدر مقابل  tبهدست
میآیند به این ترتیب که مقدار  qeاز شیب منحنزی و K2
از عرض از مبدأ منحنی تعیین میگردند.
پارامترها و ثابتهای مدل سینتیکی شزبه مرتبزۀ اول و
شبه مرتبۀ دوم برای نانوجاذب پوست تخم مرغ در شزرایط
بهینه و برای غلظتهای مختلف یون کادمیوم ( 17mg/Lو
 )3 ،17 ،15در جدول 1گزارش شده است و رابطۀ خطزی
بین پارامترهای آنها در شکلهای  0و  7نشزان داده شزده
است .با توجه به مقادیر ضریب همبستگی تعیین شده برای
نانوجاذب تهیه شده از پوست تخم مرغ ،هر دو مدل توانایی
بسیار خوبی در توصیف رفتار سینتیکی جذب یون کادمیوم
به وسیلۀ نانوپوست تخم مرغ را نشان دادند که البتزه مزدل
شززبه مرتبززۀ دوم توانززایی بیشززتری بززرای توصززیف رفتززار
سینتیکی جاذب و دادههای آزمایشگاهی نشان داد.

 .6.3مطالعات تعادلی (ایزوترم)
مدلهای ایزوترم جذب معموالً بزرای توصزیف فرآینزد
جززذب و مکانیسززم آن مززورد بررسززی قززرار مززیگیرنززد
( .)Yadav et al., 2014ایزوترمهای النگمزویر و فرنزدلیچ
دو ایزوترمی هستند که به طور گستردهای مورد اسزتفاده
قززرار مززیگیرنززد ( .)Febrianto et al., 2009ایزوتززرم
النگمویر برای توصیف دادههای آزمایشزگاهی در بسزیاری

از مطالعات قبلی مزورد اسزتفاده قزرار گرفتزه اسزت .فزرم
خطزززی ایزززن معادلزززه بزززهصزززورت معادلزززۀ ( )0اسزززت
(:)Ho et al., 2006
() 0

1/qe=(1/kLqmax)1/Ce+1/qmax

در معادلۀ ذکر شده در باال Ce ،غلظزت یزون فلززی در
حالت تعادل ( )mg/Lو  qeمقدار یون فلز جزذب شزده در
حالت تعادل به ازای هر گرم جاذب است .همچنزین qmax
و  kLبه ترتیب مقزدار ظرفیزت جزذب سزطحی ( )mg/gو
انزرژی جزذب ( )L/gهسززتند کزه جززب ثابززتهزای مززدل
النگمویر بهشمار میروند و به ترتیب با اسزتفاده از انزدازه
گیری شیب و عرض از مبدأ معادلۀ خطی النگمویر Ce/qe
بر حسب  Ceبهدست میآیند.
از پارامترهای مهزم و مزثثر دیگزری کزه خصوصزیات و
ویژگی اصلی معادلۀ النگویر را بیان میکند  RLاست .مقزدار
 RLنشان دهنزد حالزت و چگزونگی مزدل ایزوتزرم جزذب
است .اگزر  RL=1 ، RL=0 ،RL>1و  0<RL<1باشزد فرآینزد
به ترتیب بزهصزورت نزامطلوب ،برگشزت ناپزذیر ،خطزی و
مطلوب است ( .)Mall et al., 2005مقدار  RLبا اسزتفاده از
معادلۀ ( )7تعیین میگردد که بهصورت زیر است:
() 7

1
1  K LC0

RL 

کززه در معادلززۀ ( )mg/L( C0 ،)7غلظززت اولیززۀ یززون
کادمیوم درون محلول آبی است.
یکی دیگر از مدلهای ایزوترمی که بسیار مورد استفاده
قرار میگیرد ،مدل ایزوترمی فرندلیچ است .این مزدل ،یز
مدل تجربی است و قابلیت توصیف جذب ترکیبزات آلزی و
غیر آلی به وسیله انواع جاذبها را دارا است .فرم غیرخطزی
مدل ایزوترم فرندلیچ بهصورت معادلۀ ( )1است:
() 1

qe=KfCe1/n

فرم خطی این مدل بهصورت معادلۀ ( )17است که در
این بررسی مورد استفاده قرار گرفته است:
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Lnqe= LnKf + 1/n LnCe

مقدار  1/nو عرض از مبدأ آن مقدار  Kfرا تعیین میکند.
مقدار  nدر بسیاری از بررسی های انجام شزده بزین  1تزا
 17گزارش شده است .اگر مقدار  nبسیار زیاد باشد نشزان
دهند فعل و انفعاالت زیاد بین جاذب و یون فلزی اسزت
و اگر مقدار  nبرابر با  1باشد نشان دهنزد جزذب خطزی
بزززرای همزززۀ سزززایتهزززای فعزززال جزززاذب اسزززت
(.)Delle Site, 2001

()17

در اینجا  ،qeظرفیت جذب تعادلی ( Ce ،)mg/gغلظت
تعادلی یون کادمیوم درون محلول ( Kf ،)mg/Lو  nثابزت
های مدل فرنزدلیچ هسزتند کزه بزه ترتیزب رابطزۀ بزین
ظرفیت جذب و شدت جزذب را نشزان مزیدهنزد .بزرای
تعیین پارامترهای  1/nو  Kfبا اسزتفاده از رسزم  Lnqeدر
مقابل  LnCeاستفاده میگردد که شیب خط بهدست آمده

1
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شکل  .7نمودار سینتیکی شبه مرتبۀ اول
(شرایط :دما 31درجۀ سانتی گراد ،9 pH ،سرعت همزدن  ،211rpmدوز جاذب  6گرم بر لیتر)

شکل  .0نمودار سینتیکی شبه مرتبۀ دوم
(شرایط :دما 31درجۀ سانتی گراد ،9 pH ،سرعت همزدن  ،211rpmدوز جاذب  6گرم بر لیتر)

)Ln(qe-qt

-1
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جدول  .1ثابتها و ضریب همبستگی مدلهای سینتیکی بررسی شده برای جذب یون کادمیوم
در غلظتهای مختلف با استفاده از نانوذرات پوست تخم مرغ

مدل سینتیکی

غلظت جزب جذب شونده)(mg/L

3

15

17

17

شبه مرتبۀ اول
)qe cal (mg/g

7/167

1/17

1/067

1/510

)K1 (1/min

7/7360

7/7777

7/771

7/7771

)qe.exp (mg/g

7/717

1/17

1/177

3/167

R2

7/1713

7/1007

7/1115

7/105

شبه مرتبۀ دوم
)qe.cal (mg/g

7/513

1/17

3/731

7/77

)K2 (g/mg.min

7/161

7/765

7/755

7/760

R2

7/1116

7/1103

7/1110

7/1111

)H (mg/g.min

7/701

7/177

7/570

1/11

)qe.exp (mg/g

7/717

1/17

1/177

3/167

در ایززن بررسززی بززه منظورمطالعززۀ رفتززار تعززادلی
فرآینزززد ،آزمزززایا در شزززرایط غلظزززت اولیزززۀ یزززون
کزززادمیوم  ،17 mg/Lدمزززای  ،370Cزمزززان تمزززاس
 ،77minسزززززرعت اخززززززتالط  1 pH ،177rpmو دوز
جزززاذب در محزززدود  1-5g/Lانجزززام شزززد و سزززپس
دادههززای تعززادلی بززهدسززت آمززده بززرای نانوجززاذب بززا
مززدلهززای النگمززویر و فرنززدلیچ مززورد بررسززی قززرار
گرفتنززد .در شززکلهززای  1و  17بززه ترتیززب نمززودار
تعادلی النگمزویر و فرنزدلیچ بزرای نانوجزاذب ذکزر شزده
در بززاال نشززان داده شززده اسززت .ثابززتهززا و پارامترهززای
مززدل النگمززویر و فرنززدلیچ نیززز در جززدول  1بززرای
نانوجززاذب تهیززه شززده از پوسززت تخززم مززرغ نشززان داده
شده است.
بززا توجززه بززه ضززریب همبسززتگی تعیززین شززده بززرای

نانوجاذب مورد نظزر بزا اسزتفاده از مزدلهزای ایزوترمزی
النگمززویر و فرنززدلیچ ،مشززخش شززد کززه هززر دو مززدل
توانایی خوبی بزرای توصزیف رفتزار ایزوترمزی نانوجزاذب
پوسززت تخززم مززرغ را دارنززد .مقززدار ضززریب همبسززتگی
بززرای نانوجززاذب تهیززه شززده از پوسززت تخززم مززرغ بززا
اسزززتفاده از مزززدل النگمزززویر و فرنزززدلیچ بزززه ترتیزززب
 7/1075و  7/1076تعیززین شززد کززه نشززان مززیدهززد در
توصززیف رفتززار ایزوترمززی جززذب یززون کززادمیوم بززه
وسززیلۀ نانوپوسززت تخززم مززرغ هززر دو مززدل توانززایی
توصیف باالیی دارند .قابزل ذکزر اسزت کزه بزا توجزه بزه
مقززدار  RLتعیززین شززده بززرای نانوجززاذب ذکززر شززده در
بززاال ،فرآینززد جززذب مطلززوب اسززت زیززرا مقززدار RL
ب زهدسززت آمززده بززرای نانوجززاذب تهیززه شززده از پوسززت
تخم مرغ  7/61بهدست آمد.
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شکل  .9منحنی ایزوترمی النگمویر برای جذب کادمیوم توسط نانو پوست تخم مرغ

شکل  .11منحنی مدل ایزوترمی فروندلیچ برای جذب کادمیوم توسط نانو پوست تخم مرغ

جدول  .2ثابتها و پارامترهای مدل ایزوترمی النگمویر و فرندلیچ برای جاذب تهیه شده از نانوذرات پوست تخم مرغ
ایزوترم جذب

النگمویر

فرندلیچ

ثابتهای ایزوترم

نانو جاذب
نانو پوست تخم مرغ

)KL(L/g

7/767

)qmax(mg/g

76/17

RL

7/61

R2

7/1075

Kf (mg/g)(L/mg)1/n

3/177

n

7/105

2

R

7/1076
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 .4بحث و نتیجهگیری
فلزززات سززنگین درون محززیط تجزیززه ناپززذیر بززوده و
میتوانند بزرای بسزیاری از گونزههزای جزانوری خطرنزاک
باشند .بنابراین حذف این فلزات از آب و فاضالب به منظزور
سالمت عمومی و محیط زیسزت فرآینزدی مهزم محسزوب
میشود .در بررسی حاضر بزرای جزذب و حزذف یزون فلزز
کادمیوم از محلول آبی از نانوجزاذب تهیزه شزده از پوسزت
تخم مرغ استفاده گردید و پارامترهای مثثر در جذب یزون
فلز کادمیوم نظیر  ،pHمقدار جاذب اسزتفاده شزده ،مقزدار
غلظت اولیزۀ یزون کزادمیوم موجزود درون محلزول ،زمزان
تماس و سرعت همزدن محلول مورد بررسزی قزرار گرفزت.
درصد حذف یون کادمیوم با استفاده از جاذب تهیه شزده از
نانوپوست تخم مرغ  %11/1تعیین شد که این بازدهی برای
0
نانوپوست تخم مرغ در شرایط آزمایشزگاهی نظیزر دمزا C
 ،37سرعت اخزتالط  ،177rpmدوز جزاذب  ،6g/Lغلظزت
اولیۀ یون کادمیوم درون محلول آبی  17mg/Lو  pHبزرای
نانوپوست تخم مرغ  1تعیین شد .در  pHهای پایین غلظت
یون هیدروژن درون محلول باال است و این یون با یونهای
فلز کادمیوم درون محلول بزرای اشزغال سزایتهزای فعزال
جاذب رقابت میکنند و در صورت اشغال شدن سایتهزای
فعال جاذب به وسیلۀ یون هیدروژن ،تعداد سایتهای فعال
برای قرار گرفتن یون کادمیوم کاها مییابزد و در نتیجزه
بازدهی جذب پایین است .با افززایا  )pH>0( pHغلظزت
یون هیدروژن درون محلول کاها مییابزد و غلظزت یزون
هیدروکسززید ( )OH-درون محلززول افزززایا مززییابززد ،در
نتیجه رقابت بین یزون هیزدروژن و یزون کزادمیوم کزاها
مییابد و تعداد سایتهای فعال بیشتری بزرای قزرار گیزری
یون-.های فلز کزادمیوم موجزود اسزت ،در نتیجزه بزازدهی
جذب افزایا مییابد .همچنین ،با افزایا سرعت اخزتالط
محلول در محدود  7-177rpmبازدهی جذب کادمیوم بزه
وسیله جزاذب هزا افززایا یافزت ،زیزرا بزا افززایا سزرعت
اخززتالط و درهززم کززردن محلززول احتمززال تمززاس بززین
سززایتهززای فعززال جززاذب و یززون کززادمیوم درون محلززول
افزایا می یابد .عالوه بر این ،با افزایا غلظزت نانوجزاذب
استفاده شده میزان بازدهی جذب یون کادمیوم بزه وسزیلۀ

نانوجزاذب افزززایا مززییابززد ،زیززرا بززا افزززایا دوز جززاذب
استفاده شده تعداد سایتهای فعال برای قزرار گیزری یزون
فلز کادمیوم افزایا مییابد .بعزد از  ،6g/Lدرصزد بزازدهی
جذب افزایا چندانی پیدا نکرد که میتواند ناشی از اشباع
شدن سایتهای فعال جاذب باشزد .همچنزین ،بزا افززایا
غلظت اولیۀ یون کادمیوم و زمان تمزاس ،بزازدهی افززایا
مییابد زیرا با افزایا غلظت یون کادمیوم نیروی الزم برای
انتقال جرم بین فاز جامد و مایع به خوبی فراهم میشود .با
افزایا زمان تماس نیز میزان بازدهی جذب افززایا پیزدا
میکند که سرعت جذب یون کادمیوم به وسیلۀ نانوجزاذب
در زمانهای اولیه با سزرعت بیشزتری صزورت گرفزت کزه
ناشی از جذب یون کادمیوم بزه وسزیله سزایتهزای فعزال
جاذب است .زمزان تعزادل بزرای جزذب یزون کزادمیوم در
محلول به وسیلۀ جاذبهای تهیه شده از نانو پوسزت تخزم
مرغ  77دقیقه تعیین شزد و پزس از زمزان مزذکور درصزد
جذب به آرامی صورت گرفت که نشان دهند اشغال شزدن
سایتهای فعال نانوجاذب به وسزیله یزونهزای کزادمیوم و
همچنین جذب از طریت نفوذ یونها درون الیههای جزاذب
است .عالوه بر این ،میزان جذب برای غلظتهای مختلف از
یون کادمیوم در زمانهای بعد از  57دقیقه میززان افززایا
جذب خیلی کم بوده به طوری کزه از زمزان  77دقیقزه بزه
بعد تغییری در افزایا میزان جذب مشاهده نشد.
در این مطالعه به منظور بررسی رفتار سینتیکی فراینزد
جذب از مدلهای سینتیکی شبه مرتبه اول و شزبه مرتبزه
دوم استفاده شد ،که با استفاده از مقادیر ضریب همبستگی
بهدست آمده برای هر دو مدل نتزایج نشزان داد کزه مزدل
سینتیکی شبه مرتبه دوم توانایی بیشتری در توصیف رفتزار
سینتیکی جاذب دارد .همچنین ،برای بررسی رفتار تعزادلی
از مدلهای ایزوترمی النگویر و فرنزدلیچ اسزتفاده گردیزد و
مقدار ضریب همبستگی برای نانوجاذب تهیه شده از پوست
تخم مرغ با استفاده از مدل النگمویر و فرندلیچ بزه ترتیزب
 7/1075و  7/1076تعیززین شززد کززه نشززان مززیدهززد در
توصیف رفتزار ایزوترمزی جزذب یزون کزادمیوم بزه وسزیلۀ
نانوپوست تخم مرغ هزر دو مزدل توانزایی توصزیف بزاالیی
دارند .قابل ذکر است که با توجه به مقدار  RLتعیزین شزده
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به وسیلۀ نانوجاذب ذکر شده و همچنین ضریب همبستگی
 نانوذرات پوست تخم مزرغ،تعیین شده با استفاده از مدلها
میتوانند به عنوان نانوجاذب طبیعی و کم هزینه در حزذف
.یون کادمیوم مورد استفاده قرار گیرند

 فرآینزد جزذب مطلزوب،برای نانوجاذب ذکر شزده در بزاال
 بهدست آمده برای نانوجاذب تهیه شزدهRL است زیرا مقدار
. بهدست آمد7/61 از پوست تخم مرغ
بنابراین با توجه به درصد بازدهی جذب یزون کزادمیوم
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