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کاربرد سنتز نانوذرات مغناطیسی کربن فعال پودری PAC-AC/Fe3O4

در حذف آرسنیک از محیطهای آبی
معصومه خراسانی علمداری ،0عطااهلل ندیری ،2حسین غفوریان ،3سینا صادق فام

0

 .1دانشجوی دکتری آمایش محیط زیست ،دانشکدۀ علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 .2دانشیار دانشکدۀ علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز
 .3استاد دانشکدۀ علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 .4استادیار دانشکدۀ عمران و محیط زیست دانشگاه مراغه
(تاریخ دریافت  ،1311/11/11تاریخ تصویب )1411/13/22

چکیده
آلودگی منابع آبی به آرسنیک حاصل فعالیتهای صنعتی و یا کشاورزی استت کته مو تب ایجتاد مشتکال

زیستتمحیطتی

فراوانی شده است .یکی از مکانیزمهای حذف آرسنیک از محیطهای آبی ،فرایند ذب ستطحی استت .در ایت مطالعته بترای
بهینهسازی پوست گردو با فعالسازی شیمیایی توسط کلرید روی ،اسیدسولفوریک و پرمنگنا
پودری تولیدشده با نانوذرا

پتاسیم بررسی شد .کرب فعال

اکسید آه  ،مغناطیسی  Fe3O4و با نشاندن آه روی کرب فعال برای حذف فلز سمی آرستنیک

از محیطهای آبی تهیه شد .سنتز  PAC-AC/Fe3O4با روش همترسیبی شیمیایی تهیته شتد و مشخصتا
اذب با تکنیکهای  TEM ،FT-IRو  FESEM-EDXمورد آنالیز قرار گرفت .سپس ،تأثیر تغییرا

فیزیکتی و ستارتاری

 ،)2-11( pHزمان تمتا

( 12-241دقیقه) ،مقدار اذب ( 1/1-1/12گرم) ،غلظت اولیۀ آرسنیک ( )2-12 mg.lبررسی و بهینتهستازی شتد ،ایزوتترم و
سنتیک واکنش نیز تعیی شد .شرایط بهینۀ بهدستآمده برای حذف آرسنیک بتا تاذب مغناطیستی  ،pH=2مقتدار  1/12گترم
اذب در غلظت  6میلیگرم در لیتر و در دمای محیط استت .همچنتی  ،نمودارهتای تعیتی بترازش ،متدلهتای فرونتدلی و
شبهدر ۀ دوم بهترتیب بهعنوان مدلهای بهینۀ ایزوترمی و سینتیکی تعیی شد ،متدل فرونتدلی ( ،)R2=1/111حتداکرر تذب
برابر  mg.g 33/44و معادلۀ مرتبۀ دوم ( )R2=1به دست آمد .مطالعۀ حاضر نشان داد اذب سنتزشتده ،پتانستیل زیتادی بترای
حذف آالیندۀ آرسنیک را دارد .پوست گردو به دلیل ضایعاتی بودن در کشور میتواند بهعنوان اذب مناسب استفاده شود.
کلیدواژگان :آرسنیک ،ایزوترم ،پوست گردو ،ذب سطحی ،کرب فعال.

 نویسندۀ مسئول

Email: Nadiri.ata@gmail.com
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مقدمه
توسعۀ واحدهای صنعتی طی مهر و مومهای گذشته موجب
ورود مقببادیر ایببادی اا فلببتا سببن ین بببه مح بیط ایس ب
مببیشببود ] [1و اا طرفببی ،افببتایت تقایببای مدببر در
بختهای صنع  ،کشاورای و مدار خان ی به یک بحبرا
کمبود آب در کشور منجر شده اس که افتایت مدبر آب
و خشکسالیهای اخیر موج کاهت شدید منابع آب شده
اس  .درنتیجه ،باید به تأمین آب اا منابع غیرمتعبار ماننبد
پساب ،منابع آب سطحی و ایرامینی آلوده ،آبهبای شبور و
لبب شببور توجببه داشبب  .اا میببا منببابع متنببو آبهببای
غیرمتعار  ،استفاده اا پساب تولیدی در بختهای مختلب
شهری ،صنعتی و کشاورای ببهعنبوا منبعبی پایبدار ببرای
مدیری بحرا آب اس که یک راهکبار اسبتراتکیک اسب .
شاید مهمترین راهحب منطقبی ببرای جلبوگیری اا کباهت
منابع آب ،احیا و استفادۀ مجدد پسبابهبا و آبهبای آلبوده
باشد .امرواه مدر سرانۀ آب در شبهرها 151بب  051لیتبر
اس ؛ که حدود 01ب  01درصد ایبن آب ببه پسباب شبهری
تبدی میشود ] .[2پسبابهبای صبنعتی و شبهری ببهطبور
معمول شام یو های فلتی هستند که نمیتوانند بهراحتبی
تخری  ،متابولیته و تبدی به مواد ببیخطبر شبود و تهدیبد
جدی در محیط ایسب ببه شبمار مبیرود .تعبدادی اا ایبن
یو های فلتی شام کروم ،جیوه ،سرب ،مب ،،نیکب  ،روی،
کادمیوم ،کبال  ،اورانیوم و آرسبنیک هسبتند کبه در دسبتۀ
یو های فلتی سن ین قرار میگیرند.
اسببتفاده اا آبهببای سببطحی و ایرامینببی آلببوده بببه
آرسنیک برای آبیباری مبتار کشباورای موجب افبتایت
غلظ این آالینده در خاک میشود و چو یکی اا راههای
عمدۀ انتقال آرسنیک ببه انسبا اا طریبب آب آشبامیدنی
اس  ،بنابراین مقادیر مجاا آرسنیک طبب اسبتاندارد ملبی
ایبببرا و سبببااما بهداشب ب جهبببانی برحسب ب 11 ،As
میکروگرم بر لیتبر اسب ] 0و  .[4وجبود آرسبنیک در آب
برای برخی اا مناطب دنیا بهصور معضلی قابب مشباهده
اس که اا آ جمله میتوا به کشورهای شرقی و جنوبی
شرقی آسیا مانند ببن دد ،،تایلنبد و مبالتی ] [5و غبرب
آمریکا ،شیلی و آرژانتین ] [6اشاره کبرد .در ایبرا نیبت در
مناطقی همچو سیستا و بلوچستا ] ،[7کردستا ]،[0
آذربایجا شبرقی ] [0و مهبارلو ] [11میبتا آرسبنیک در
منابع آبی بیشتر اا حد استاندارد اس  .همچنین ،آرسنیک
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در برخی آبهای ایرامینی ایرا ااجمله منطقۀ تویسرکا
نیت بیشترین مقدار نسب به حد استاندارد را دارد ].[11
آرسنیک عندری اسب کبه تقریببا همبهجبای محبیط
ایس یاف میشود .متوسط فراوانی ایبن عندبر در پوسبتۀ
امبببین  ،1/0 PPMدر خببباکهبببا اا  5/5-0 1PPMو در
جریا های آب سطحی کمتر اا  2میکروگرم بر لیتبر اسب .
این عندر در آبهبای سبطحی و ایرامینبی توسبط برخبی
فراینببدهای طبیعببی ماننببد فرسببایت خبباک تجتیببه ،فسبباد
شیمیایی ،بیولوژیکی و همچنین ،فعالیب هبای انسبا محبور
مانند فعالیب هبای معبدنی ،کشباورای و صبنعتی ببهوجبود
میآید .فعالی های انسانی امرواه بهعنوا اصلیتبرین منببع
تخلیۀ آرسنیک به محیط ایس و بهویکه آبهای ایرامینبی
و سطحی تلقبی مبیشبود ] 12و  .[10آرسبنیک در محبیط
ایس ب بببه اشببکال گونبباگونی وجببود دارد کببه اا آ جملببه
میتوا به  As(III) ،As(V) ،As(III) ،As(0) ،Asاشاره کبرد
] .[14هرچند این عندر نیت مانند سایر فلتا سبن ین ببرای
حیا  ،مهم و یروری تلقی میشبود ،ولبی در مقبادیر ایباد
جنبههای ایا آوری برای انسا و سبایر جانبدارا دارد کبه
پ ،اا ورود به بد انسا  ،بهسختی اا بد دفع میشود و با
ایجاد اختدل در سیستم عدببی ،گبرد ،خبو  ،گبوار ،و
پوسبب  ،سببدمتی انسببا را تهدیببد مببیکنببد و حتببی در
مسمومی های حاد موج مرگ افراد میشود ].[15
رو،های متعددی در تدفیۀ آب وجود دارد کبه قبادر
اسب مقببادیر آرسببنیک را در آب و پسباب بببه حببد مجبباا
برسبباند؛ ااجملببه اسببمت معکببوت ،الکترولیببت ،انعقبباد و
لختهساای و جبذب سبطحی کبه هریبک بنبا ببه شبرایط
اسببتفاده ،متایببا و معایب ویبکۀ خببود را دارد .رو ،جببذب
سطحی با استفاده اا جاذبهبای اراا و طبیعبی ببهدلیب
سادگی و کبارایی ایباد در حبذ فلبتا سبن ین و سبایر
آالیندههبا مبورد توجبه اسب  .محققبانی نظیبر کیرینبی و
همکارا در مطالعا خود به این مویو دس یافتند کبه
جذب سطحی یکی اا رو،های فیتیکی اس که نسب به
سایر فناوریهای تدبفیۀ پسباب ،ببهدلیب قیمب کمتبر،
طراحی راح تر ،دسترسی بیشتر و توانایی تدفیۀ رنگااها
در حال های غلیظتر متایای عمده دارد ،در فراینبد جبذب
سطحی اا موارد مختلفی بهعنوا جاذب استفاده مبیشبود
کببه کببربن فعببال اا مببرترترین آنهاس ب و مشببک عمببدۀ
جاذبها در سایت نانو ،جداساای آ هاس  .به ایبن منظبور،
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ایجاد خاصی مغناطیسی در کبربن فعبال و جداسباای آ
بهوسیلۀ آهنربا امری مفید اس ] .[16لیلییانا و همکبارا
طی پکوهشی ،با اسبتفاده اا نبانو ذرا مغناطیسبی Fe3O4
توانستند  60/46درصد آرسنیک را اا محیط آب آلبوده ببه
آرسنیک حذ کنند ].[17
در ایببن مطالعببه بببرای بهینببهسبباای پوس ب گببردو بببا
فعالساا شیمیایی ااجملبه کلریبد روی ،اسیدسبولفوریک،
پرمن نا پتاسیم و کربن فعال ،پودری تولید کرده و با نانو
ذرا اکسید آهن  Fe3O4مغناطیسی و با نشاند آهن روی
کربن فعال برای حذ فلت سمی آرسبنیک اا محبیطهبای
آبی تهیه شود .در ادامه ایتوتبرم ،سبنتیک فراینبد جبذب،
تأتیر فاکتورهای  ،pHاما  ،غلظ جباذب و جبذبشبونده
روی کارایی جذب سطحی بررسی شد.
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نسب  0:1 grمخلبو شبد .مخلبو کبرد ببه مبد 1
ساع ادامه یاف تبا تمبات بیشبتری ببین کلریبد روی و
پوس گردو انجام شود .سپ ،،پودر اصدحشبده ببه شبرح
ایر اعمال شد 0 :گرم  KMnO4در  211میلیلیتر محلبول
 1/5 M H2SO4حبب شببد ( .)05-00%،Merckمحلببول
 KMnO4/H2SO4بهصور قطرهای به  5گبرم پبودر کبربن
فعال اا قب تهیهشده ،ایافه شد .سپ ،،این دوغاب تا 21
درجۀ سانتیگراد حرار داده شد .سبپ ،،مخلبو کبربن
فعببال  MnO4بببه مببد  5سبباع در دمببای  01درجببۀ
سانتیگراد تح ریفدک ،قرار گرف (شک .)1

مواد و روشها
محلول استوک آرسنیک با غلظ یک هبتار میلبیگبرم در
لیتر با ح کرد  1/02گرم  As2O3در  1لیتبر آب مقطبر
تهیه شد .این محلول با پودر اکسید آرسبنیک ( )As2O3در
آب دیونیته شده ،با استفاده اا  4گرم در لیتر  NaOHتهیه
شد ،ایرا  NaOHحدلیب ( )As2O3را در محلبول افبتایت
میدهد .مواد مورد استفادۀ  1/1 M HClو 1/1 M NaOH
برای تنظیم  pHدر ابتدای آامایت جذب اس  .تمام مبواد
شیمیایی در مطالعۀ حایر درجۀ خلوص ایادی داش کبه
اا شرک مرک (آلما ) تهیه شد .این مواد شیمیایی شام
اکسید آرسنیک ( ،)As2O3کلریبد آهبن ،)FeCl2.4H2O( II
کلریببد آهببن  ،)FeCl3.6H2O( IIIمحلببول هیدروکسببید
آمونیبببوم ( ،)NH4OH 25%اسبببیدکلریدریک ( )HClو
هیدروکسید سدیم ( )NaOHاس .
کربن فعال اا مواد اائد پوسب گبردو در اطبرا شبهر
تبریت واقع در استا آذربایجا شرقی تهیه شد .ایبن مباده
بببه دلیب سببط فعببال و تخلخب ایبباد بببهعنببوا جبباذب
کمهتینه استفاده شد .بهطور خدصه ،آمادهساای جاذب به
شرح ایر انجام شد :پوس نرم گردو جمعآوری شبده و در
ظرو مناس قرار داده شد و ببه آامایشب اه منتقب شبد.
پ ،اا مقطرشویی ،در دمای  01درجۀ سانتیگراد خشبک
شده و توسط دست اه آسیابکبن خبرد و تببدی ببه پبودر
بسیار ریتی شد .بهمنظور بهبود ظرفی جبذب  111گبرم
پودر بهدس آمده با حجبم معبین کلریبد روی ( )ZnCl2ببا

شکل  .0عمل ریفالکس در شرایط آزمایشگاهی

پ ،اا خنک شد مخلو  KMnO4/ACمنطببب ببر
دمای اتبا  ،مخلبو در  11میلبیلیتبر اتبانول غلبیظ 05
درصدد بببه مببد  11دقیقببه روی هیتببر مغناطیسببی قببرار
گرف  .سپ ،،پودر اصدحشده با آب مقطر شس وشو داده
شببد .پبب ،اا گرفتببه شببد آب ایببافی ،کببربن فعببال
عام دارشده در دمای  111درجۀ سانتیگراد در آو خب
خشببک شببد ] 10و  .[10بببرای سبباخ کببربن فعببال
مغناطیسی 1 ،گرم پبودر کبربن فعبال در  111میلبیلیتبر
محلول اتانول در حمام اولتراسونیک (امبوا فراصبو ) ببه
مد  11دقیقه قرار گرف  .برای سنتت مواد کلرید آهبن II
( ،)FeCl2.4H2Oکلرید آهن  )FeCl3.6H2O( IIIببا (نسبب
مولی  )4:4:11در  27میلیلیتر آب دیونیته مخلو شد .اا
سویی دی ر 151 ،میلیلیتر آب دیونیتهشده در یک ببالو
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ریخته و با استفاده اا هیتر مغناطیسی در دمای  01درجبۀ
سانتیگراد با  611دور در دقیقه حبرار داده شبد .امبانی
که حرار الام محقب شد 5 ،میلیلیتر هیدروکسید سدیم
غلیظ ( )pH=7بهمنظور تسهی محیط پایبه در محلبول ببا
دور همت کم ایافه شد و تا  01درجبۀ سبانتیگبراد گبرم
شود .سپ ،،مخلو آمادهشده بهصور قطرهای به کبربن
فعال پبودری اا قبب تهیبهشبده ،ایبافه شبد و ببه مبد
نیمساع تح همت مغناطیسبی (هیتبر ببا  611دور در
دقیقه) مدام عم هم اد و حرار دهی ادامه یاف و پ،
اا مقطرشویی ،در دمبای  111درجبۀ سبانتیگبراد در آو
خ قرار گرف تا امانیکه بهطور کام آب ایافی گرفته و
خشک شود .در گام بعدی ،مبواد ببهدسب آمبده در ظبر
مخدوص مقاوم به حبرار کبوره ببا اسبتفاده اا اسبپاتول
بهآرامبی ریختبه شبد و در راکتبور شیشبهای ببه قطبر 51
میلیمتر و طول  111میلیمتر ،در کورۀ برقی ببه مبد 0
ساع در دمای  751درجۀ سانتیگراد گذاشته شد ].[21
آزمایشهای جذب در سیستم ناپیوسته

این مطالعه بهصور تجرببی ،در مقیبات آامایشب اهی در
محیط ناپیوسته انجامشدۀ پارامترهبای مطالعبه شبده طبی
فرایند جبذب شبام  pHدر  5سبط  ،امبا تمبات در 7
سط  ،مقدار جاذب در  4سط  ،غلظ اولیه آرسنیک در 6
سط اس کبه ببر اسبات مطالعبا گذشبته و تجربیبا
شخدی تعیین شدند .تمام نمونهها بهصبور  0ببار تکبرار
آنالیت شدند .در ادامه ،کلیۀ آامایتها در ارلنهایی با حجم
 51MLانجام گرف و در نهای  ،ایتوترم ،سبنتیک فراینبد
جببذب در شببرایط بهینببه ،مطالعببه و مقببادیر هببر یببک اا
پارامترهای مربو به آنهبا محاسببه شبد .ظرفیب جبذب
آرسنیک توسط جاذب سنتت شده و همچنین ،میتا جذب
بهترتی با استفاده اا روابط  1و  2تعیین شدند.

در مطالعۀ حایر بهمنظبور بهینبهسباای فراینبد ،ابتبدا
تأتیر  pHبر جذب آرسبنیک در محبدودۀ 2بب  11بررسبی
شده و مقدار بهینبۀ آ تعیبین شبد .ببرای تنظبیم  ،pHاا
 1/1 M HCLو  1/1NaOH Mاستفاده شد .سبپ ،،تبأتیر
اما تمات در  pHبهینه در بااۀ امانی 15بب  241دقیقبه
تعیین شد.
تعیین  pHو اما بهینبه ببا در نظبر گبرفتن 6 mg/L
غلظ اولیۀ آالینده و  1/12 grجاذب انجام شد .در مرحلۀ
بعد ،اا امبا تمبات ،تبأتیر دو فباکتور غلظب هبای اولیبۀ
آرسببنیک در محببدودۀ  2-12 mg/Lو دواهببای مختلبب
جاذب در محدودۀ  1/1-1/12 gr/Lبررسی شد.
درنهایب  ،بببهمنظببور تعیببین ظرفیب جببذب ،سببرع
واکنت ،مدل فرایند جذب ،معبادال ایتوتبرم و سبینتیک
جذب بررسی شد.
ایزوترم جذب

ایتوترمها بهعنوا یک پارامتر مهم در طراحی سیستمهای
جذب و توصی کنندۀ رابطه بین غلظ مادۀ جذبشونده و
ظرفی جذب یک جاذب ببهحسباب مبیآینبد .مبدلهبا و
معادال ایتوترمهای تعادلی جذب ببرای توصبی خبواص
سطحی جاذب به کار برده میشوند .برای ایبن منظبور ،در
مطالعۀ حایر اا مدلهای ایتوترم تعادلی مرسوم الن مبویر
و فروندلیچ استفاده شد.
مدل ایتوترم الن مویر بر مبنبای جبذب یبکالیبهای و
یکنواخ (هم ن) مادۀ جذبشونده ببا انبرژی یکسبا ببر
تمام سطوح ،روی جاذب اس  .در حالی که معادلۀ تجرببی
ایتوترم فروندلیچ ،بر مبنای جبذب چندالیبهای و نباهم ن
مببادۀ جببذبشببونده روی جبباذب اس ب  .معببادال خطببی
مبدلهبای الن مبویر و فرونببدلیچ ببهصبور روابببط  0و 4
هستند ].[21

()1

qe = (C0–Ce) / mv

()0

𝑚𝑞 ∕Ce∕qe = 1∕ (𝑞𝑚 b) + Ce

()2

)(A (%) =100(C0-Ce)/C0

()4

)log qe= log 𝐾+ 1∕n (log Ce

اولیۀ آرسنیک )Ce ،(Mg/L

کببه در روابببط یادشببده k1 ،تاببب الن
حداکثر ظرفی جبذب آرسبنیک روی جباذب )Ce ،(mg/g
غلظ تعادلی مادۀ جذبشونده ) (mg/Lو  qeمقبدار مبادۀ
آرسنیک جذبشده در اما تعادل ) (mg/gهستند .مقادیر
پارامترهای q.و  KLبهترتی اا طریب عرض اا مبدأ و شی

در روابط یادشده  Cغلظ
غلظ تعادلی آرسنیک بعد اا جبذب سبطحی )V ،(mg/L
حجم محلول ) (Lو  mجرم جاذب ) (gهستند.
بهینهساای پارامترهای جذب آرسبنیک روی /Fe3O4
PAC-AC

مببویر ) (mg/Lوq.
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نمبودار خطببی  Ce/qeدر مقابب  Ceمحاسبببه مبیشببود .در
معادلۀ فروندلیچ Kf ،و  nنیت تاب های فروندلیچ هستند که
 nشاخص میتا مطلوبی فرایند جبذب (شبد جبذب) و
 Kfظرفی جذب جاذب برحس ( )mg/g (mg/L1/nاسب .
در این مدل مقبادیر  nکمتبر اا یبک نشبا دهنبدۀ جبذب
یعی و مقادیر  1تا  2و  2تا  11بهترتیب بیبان ر جبذب
بهطور متوسط و مطلوب اس ] .[21مقادیر پارامترهبای n
و  K1بهترتی اا طریب شی و عرض اا مبدأ نمودار خطی
 Inqeدر مقاب  InCeتعیین میشوند.
سینتیک جذب

معادال سینتیکی بهمنظور بررسبی فاکتورهبای مبرتر ببر
سببرع واکببنت اسببتفاده م بیشببود .در بررسببی حایببر اا
شبهدرجبۀ اول و شببهدرجبۀ دوم کبه
مدلهای سینتیکی 
بیشترین استفاده را دارند ،برای مدلسباای فراینبد جبذب
آرسببنیک روی  PAC-AC/Fe3O4اسببتفاده شببد .روابببط
سینتیکی خطی شبه درجۀ اول و دوم بهترتیب ببه محبور
معادال  5و  6بیا میشوند ].[21
()5

]log(qe-qt) =log[qe-((k1) ∕ (2.303)) t

()6

t
gt

)

e

(+

e
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در معادال یادشده  K1و  K2بهترتی یبری سبرع
) (min-1و تابب ب واکبببنت شببببه درجب بۀ دوم برحسب ب
)) qe ،(mg/g(minو  qtنیت بهترتی ظرفی جذب در اما
تعادل و اما  tبرحس ) (mg/gبوده کبه در معادلبۀ شببه
درجۀ اول مقادیر  qeو  k1بهترتی عبرض اا مببدأ و شبی
نمودار خطی ) In(qe-qtدر مقاب  tاس و در معادلبۀ شببه
درجۀ دوم مقادیر  qeو  k2میتوانند اا طریب شی و عرض
اا مبدأ نمودار خطی  t/qtدر مقاب  tتعیین شود.
یافتهها
بررسی خلوص و ترکیب نمونۀ پودری سنتز کربن فعال با
نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی

در شک  0خاصی مغناطیسی جاذب سنتت شبده و شبیوۀ
جداساای مغناطیسی به کمبک آهبنرببای خبارجی قابب
مشبباهده اس ب  .ال ببوی پببرا (XRD( ،بببرای  Fe3O4در
محدودۀ ااویه  2θ=71-150در شبک  2ارائبه شبده اسب .
پیکهای ایجادشده در اوایای (،54/450 ،57/140 ،65/520
 )01/20 ،05/00 ،40/260بیببان ر حضببور آهببن  Fe3O4در
ساختار کربن فعال اس و آهبن روی کبربن فعبال نشبانده
شده اس .

شکل  .2پراش پرتوی ایکس PAC-AC/Fe3O4

بررسی خصوصیات مورفولوژی جااذب مغناطیسایشاده
FESEM-EDS

ویکگببیهببای سببطحی کببربن فعببال مغناطیسببی توسببط
میکروسکوپ الکترونی روبشبی ( )FESEMدر  11 KeVببا
قابلی بترگنمایی براببر  11تبا  5×115و قبدر تفکیکبی

ایاد اا سطوح در شک  0نشا داده شده اس  .شک هبای
یادشده تخلخ و فر های موجود در سط کبربن فعبال و
کربن فعبال مغناطیسبی را ببا انبدااههبای مختلب نشبا
م بیدهببد .انببدااۀ ذرا و مورفولببوژی (PAC-AC/Fe3O4
و  )PAC-ACبهترتیب 44/66بب  100نبانومتر و 44/66بب
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 122/0نانومتر اس  AC/Fe3O4 .توایع اندااۀ بیشبتری در
مقایسه ببا  ACرا نشبا مبیدهبد .جباذب  ACیکنواخب
نیس و منافذ ایادی روی سط آ مشاهده میشود.

طی سنجی پراکندگی انبرژی ،پرتبوی ایکب)EDS( ،
نشبا داد ترکیب شبیمیایی روی  PAC-AC/Fe3O4براببر
درصد  ،Fe: 61/0درصد  O 01/0و  C:6/0اس .
الف)

ب)

ج)

د)

ح)

شکل  .3تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (( )FESEMالف و ب) از سطح کربن فعال با بزرگنمایی )21Mmو (211nm

(ج و د) کربن فعال مغناطیسیشده با بزرگنمایی ) 211 nmو  (011nmح) طیفسنجی پراکندگی انرژی ،پرتوی ایکس ()EDS

خراسانی علمداری و همکاران :کاربرد سنتز نانوذرات مغناطیسی کربن فعال پودری ... PAC-AC/Fe3O4
بررسی خصوصیات ساختاری جاذب مغناطیسیشده TEM

شک  4خدوصیا ساختاری جباذب مغناطیسبی توسبط
میکروسکوپ الکترونی عبوری ) (TEMرا نشا میدهد .ببا
توجه به تدباویر  FESEMو مقایسبۀ آ ببا تدباویر TEM
میتوا دید که تطابب ایادی ببا هبم دارنبد و گویبای ایبن
مویو اس که ذرا مغناطیسی بهطبور موفقیب آمیبتی
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سنتت و روی کربن فعال نشانده شده اس  .نانوذرا اکسید
آهن روی کربن فعال پودری دارای ساختاری درهمتنیده و
تقریبا غیریکنواخ اس و چندین نانو کریستال به شبک
کرهای تشکی شبده اسب ببا انبدااۀ ذرا کوچبک ،براببر
 12/2نانومتر و اندااۀ ذرا بترگ ،برابر  767/40نانومتر در
شک مشاهده میشود.

شکل  .0عکس میکروسکوپ الکترونی عبوری از جاذب TEM
آنالیز اسپکتروسکوپی ،طیف FT-TR

گروههای عباملی ببه دلیب تعیبین خبواص سبط کبربن و
کیفی آ اا ویکگیهای بسیار مهم کبربن فعبال در فراینبد
جذب سطحی به شمار میروند .طی های  FTIRمربو ببه
نمونههای کربن فعال و کربن مغناطیسیشده هر دو باندهای
قرارگرفته حبدود  ،0511–0111cm-1در نمونبه ببه کشبت
 OHهما اترها مرببو اسب  .بانبد مشباهدهشبده در cm-1
 1211 -1111در نمونۀ پیوند  C=Cاس  .پیکهای دی بری

 1615پیوند  C-Cببوده و پیبک جدیبد در 511–711cm-1
مربو به کشت  Fe-O-Feاس (شک .)5
بررسی اثر  pHبهینه

میتا  pHتأتیر قاب توجهی روی جذب آرسنیک دارد کبه
با توجه به ویکگی یونیتاسیو آرسنیک قاب بررسی اسب .
هما طبور کبه در شبک  6نشبا داده شبده ،در pHهبای
اسیدی راندما جذب آرسنیک روی جاذب بیشتر اا میتا
قلیایی اس .
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شکل  .7طیف  FTIRکربن فعال مغناطیسیشده PAC-AC/Fe3O4

شکل  .5بررسی اثر میزان  pHبر راندمان حذف آرسنیک )دوز جاذب 1/12 gr/L :غلظت آرسنیک(5mg/L :

بررسی اثر میزان جاذب بهینه

بببهمنظببور بررسببی اتببر جبباذب محببدودهای اا 1/1-1/12
انتخاب شد .اتر جباذب روی رانبدما جبذب آرسبنیک در

شک  7آورده شده اس  .با افتایت یافتن مقبدار جباذب و
به دنبال آ  ،افتایت سای های قاب دسبترت ببه منظبور
جذب سطحی ،راندما جذب آرسنیک نیت افتایت مییابد.

شکل  .5بررسی اثر دوز جاذب بر راندمان حذف ( , pH=2دوز جاذب)1/21gr/L :

خراسانی علمداری و همکاران :کاربرد سنتز نانوذرات مغناطیسی کربن فعال پودری ... PAC-AC/Fe3O4
بررسی اثر غلظت بهینه

به منظور بررسی اتر غلظ آرسنیک روی رانبدما جبذب،
گسببترهای اا غلظب 2بب  12در نظببر گرفتببه شببده اسب .
هما طور که در شک  0نشا داده مبیشبود ،ببا افبتایت
یافتن غلظ آرسنیک ،راندما حذ کاهت مییابد.
زمان تماس بهینه

نتایج حاص اا بررسی تأتیر اما تمات بر حذ آرسنیک
توسط جاذب سنتتشبده در  pHبهینبه در شبک  0نشبا
داده شده اس  .هما طور که مشاهده میشبود ،بیشبترین
ببباادهی جببذب در امببا معببادل  01دقیقببه حاصب شببد.
بنابراین ،اما  01دقیقه بهعنوا اما تعادل ببرای ادامبۀ
آامایتها انتخاب شد.
ایزوترم جذب

مقادیر محاسببهشبده پارامترهبای حاصب اا ایتوتبرمهبای
تعببادلی فراینببد جببذب آرسببنیک روی PAC-/Fe3O4
ACشببک هببای  11بببهترتیبب ایتوتببرمهببای الن مببویر و
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فروندلیچ برای جذب آرسنیک اا محلولهای آببی را نشبا
میدهد .میتا آرسنیک جذبی روی جاذب ،تغییبر غلظب
محلول آرسنیکpH ،های مطالعهشده ،تغییبرا جتئبی در
آهنگ کاهت میبتا جبذب آرسبنیک در مقابب افبتایت
میتا آرسنیک محلول استاندارد اس  .ظرفی  pHجذب
qmبرحس ) (mg/gبه میتا  00/44اس .
بر مبنای یری رگرسیو ) (R2بهدس آمده ،ببهطبور
وایب آشببکار اسب کببه فراینببد جببذب آرسببنیک توسببط
 PAC-AC/Fe3O4بببا همبسببت ی بسببیار خببوبی اا مببدل
ایتوترم تعادلی فروندلیچ پیروی میکند.
مقادیر یری رگرسیونی در جذب آرسنیک ببا اسبتفاده اا
جاذب کربن فعال پودری اصدحشده برای مدلهای ایتوترم
الن مویر و فروندلیچ تعیین شبده اسب  .جبدول  1مقبادیر
مشاهدهشده اا یبری رگرسبیو را نشبا مبیدهبد کبه
جاذب کربن فعال مغناطیسیشده اا مدل ایتوترم فروندلیچ
( )R2=1/0001تبعی میکند.

شکل  .8بررسی اثر غلظت آرسنیک بر راندمان حذف آرسنیک ( , pH=2غلظت آرسنیک)5mg/L :

شکل  .9بررسی تأثیر زمان بر راندمان حذف آرسنیک ( , pH=2غلظت آرسنیک)5mg/L :
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شکل  .01مقایسۀ دادههای آزمایشگاهی با مدل ایزوترم النگمویر ،فروندلیچ جذب آرسنیک توسط جاذب PAC- AC/Fe3O4

جدول  .0پارامترهای ایزوترم جذب آرسنیک توسط کربن فعال مغناطیسیشده
Freundlich model
1/n

R2

1/0724

1/0001

)Kf (mg/g

R2

1/01

1/7102

سینتیک جذب

مقادیر محاسبهشده پارامترهای سینتیکی شبه درجۀ اول و
دوم برای فرایند جذب آرسنیک روی  PAC-AC/Fe3O4در
جدول  2ارائه شده اس  .ببا مقایسبۀ مقبادیر تعیبینشبده
یری همبست ی ) (R2دو مدل ،نتیجه میشود که فراینبد

Langmuir mode
)qm (mg/g

00/44

)B (L/mg

1/10

یادشده اا مدل سینتیکی شبهدرجۀ دوم پیبروی مبیکنبد.
شببک  11نیببت منحنبیهببای خطببی مربببو بببه دو مببدل
سینتیک شبه درجۀ اول و دوم را برای فرایند جذب نشبا
میدهد.

شکل  .00سینتیک شبهدرجۀ اول و شبهدرجۀ دوم جذب با استفاده از جاذب PAC-AC/Fe3O4

جدول  .2پارامترهای جذب مربوط به سینتیک شبهدرجۀ اول و سینتیک شبهدرجۀ دوم
R2

Pseudo-second-order model
K2

)qm (mg/g

R2

Pseudo-first-order model
K1

)qm (mg/g

1/0000

1/20

5/72

1/700

1/1156

1/10

بحث
فرایند جذب تح تأتیر  pHاولیۀ محلول اس  .به طوری که
ببا مقبادیر ایباد  pHکباهت رانبدما جبذب را داد ،ایجباد
تغییرا  pHدر کارایی حذ آرسنیک تأتیرگذار بود .در pH
کمتر اا  7در غلظ های مختل ابتبدایی آرسبنیک ،کبارایی

حذ تقریبا ایاد اس و در  pH =6به حبداکثر مقبدار خبود
میرسد و در مقادیر بیشتر اا این  ،pHکارایی حبذ تقریببا
کاهت مییابد .میتا  pHدر مطالعبۀ یبائو و همکبارا ][22
که ببا هبد کباربرد کلریبد آهبن و کبربن فعبال در حبذ
آرسنیک اا محلولهای آبی صور گرف  ،حدود  pHبرابر 6

خراسانی علمداری و همکاران :کاربرد سنتز نانوذرات مغناطیسی کربن فعال پودری ... PAC-AC/Fe3O4

و اما اختد  24و غلظ  Ceحدود  01میلیگرم بر لیتبر
آرسنیک در نظر گرفته شبده کبه درنتیجبه افبتایت غلظب
آرسنیک در نمونهها ،میتا آرسنیک جذبشده روی جباذب
ابتدا ایادتر شده و سپ ،،روند تغییرا تاب مانده اسب  .در
مطالعۀ حایر در  pHحبدود  2و امبا اخبتد  01دقیقبه،
میتا  R2برحس ایتوترم الن مویر برابر  1/7102نسب ببه
مطالعۀ یائو و همکارا ] )1/00( [22مطابق نداش  .میبتا
 pHهمچنین در مطالعۀ یائو و همکارا ] [20ببا اسبتفاده اا
کربن فعال تولیدشده اا گیاه بامبو نشا دادند میبتا حبذ
آرسنیک در  pH=0امبا اخبتد  121دقیقبه ،میبتا R2
برحس ایتوترم الن مویر در جاذب کربن اکتیو ببدو آهبن
برابر  1/0704و در جاذب کبربن اکتیبو آهبندارشبده براببر
 1/0000در غلظ  111mg/Lاسب  .آامبایتها نشبا داد
حذ آرسنیک توسط کربن فعال مغناطیسبیشبده ،ببه pH
محلول بست ی دارد .بیشترین درصد حذ آرسنیک توسبط
کربن فعال سنتتشده در این مطالعه در  pHاسیدی برابر  2و
 6مشاهده شد.
اا آنجا که آرسنیک بهصور ) As(IIIدر نمونهها اس ،
دلی افتایت حذ آرسنیک در  pHپایین را مبیتبوا ببه
افتایت  H+روی جاذب و کاهت یو  OH-نسبب داد کبه
این امر باعث افبتایت نیبروی جبذب الکترواسبتاتیک ببین
مولکولهای آرسنیک و سط مادۀ جاذب اس  .یکی دی بر
اا پارامترهای مهم تأتیرگذار بر فرایند جبذب ،مقبدار مبادۀ
جاذب اس که در این مطالعه با افبتایت مقبدار جباذب اا
 1/1-1/12 mg/Lمحلبببول اسبببتاندارد ،رانبببدما حبببذ
آرسبنیک افبتایت یافب  .افبتایت درصببد رانبدما حببذ
آرسنیک درنتیجۀ افبتایت مقبدار مبادۀ جباذب ایبنگونبه
توجیه میشود که با افتایت مقدار مبادۀ جباذب ،مسباح
مادۀ جاذب ،سط بیشبتری دارد کبه ایبن افبتایت سبط
جاذب منجر به افتایت راندما حذ آرسنیک میشود .اا
اینرو ،یایعا تولیدشده با لتوم بهرهگیری بهعنوا جاذبی
اراا قیم در مناطقی که با غلظ ایاد آرسنیک در منابع
آبی خود مواجه هستند ،میتواند در سیستمهبای کوچبک
تدفیۀ آب و یا پساب ،بهعنوا یک مرحلۀ تدفیه تکمیلبی
شناخته شود .پوس گبردو ببا داشبتن تخلخب مناسب و
سط فعبال ،جبذب خبوب را فبراهم آورده و مبیتوانبد در
مطالعا آتی روی سایر آالیندههای سمی و خطرناک مورد
استفادۀ پکوهش را قرار گیرد.
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تأتیر غلظ اولیه بر اما تعادل و اما تعادل یکبی اا
پارامترهای مهم فرایند سینتیک جذب اسب  ،ایبرا اا ایبن
طریب میتوا سبرع جبذب مبواد جبذبشبونده را روی
سط جباذب ببه دسب آورد .شبک ها  0و  0تغییبرا
غلظ اولیه بر اما تعادل و اما تعادل با غلظ اولیبه را
نشا میدهد .هما گونه که مشاهده میشبود ،ببا افبتایت
غلظ اولیۀ محلول اا  2میلیگرم در لیتر به  12میلیگرم
در لیتر ،در اما بهینه ،جذب کاهت مییابد .بهطوری کبه
در غلظب  6میلبیگببرم در لیتببر ،امببا تعببادل جببذب در
جاذبهای کربن فعال به بیشبترین مقبدار خبود رسبیده و
برابر  01دقیقه اس  .اتر دوا جباذب یکبی اا پارامترهبایی
اس که تأتیر ایبادی ببر ظرفیب جبذب دارد ،اتبر مقبدار
جاذب مدر شده بر آرسنیک در شک  7نشا داده شبده
اس  .با افتایت دوا جاذب اا  1/12به  ،1/1میبتا حبذ
آرسنیک روند افتایشی داشته اس که این افتایت به دلی
افتایت تعداد مح های فعال جذب قاب دسترت در مقاب
مقدار تابتی اا آرسنیک اس  .افتایت دوا جاذب با افتایت
احتمال ایجاد ببرهمکبنت ببین ذرا جباذب ببه کباهت
مساح سط آ و افتایت طول مسیر نفوذی و درنتیجه،
به کاهت چ الی جذب منجر میشود .همچنبین ،مشباهده
میشود امانی که دوا جاذب استفادهشده اا مقدار مشخص
فراتر میرود ،افتایت چشم یری در میتا حذ آرسنیک
صور نمیگیرد .اینگونه به نظر میرسد کبه در یبک دوا
مشخص اا جاذب ،بیشترین میبتا جبذب ممکبن ،انجبام
گرفته و پ ،اا آ میتا آالیندۀ باقیمانده حتی با افتایت
دوا جاذب ،تاب باقی خواهد ماند.
تأتیر اما تمات ،آامایت تأتیر اما تمات بر میبتا
حذ آرسنیک برای دستیابی به اما تعادل فرایند جبذب
در فواص امانی  15-241دقیقه انجام شد .اما تعادل به
امانی گفته میشود که حبذ آالینبده ببا گذشب امبانی
کمتر اا  5تا  11درصد مقادیر حذ در امبا هبای اولیبه
باشد .بنابراین ،در مطالعۀ حایر دلی افتایت اما تمبات
تببا  01دقیقببه دسببتیابی بببه امببا تعببادل بببرای محاسبببۀ
تاب های تعبادل اسب  .همبا طبور کبه در شبک  0قابب
مشاهده اس  ،با افتایت اما تمات نمونبههبا ببا جباذب،
میببتا حببذ آرسببنیک افببتایت مببییابببد .همچنببین،
نمودارهای تعیین براا ،،مدلهای فروندلیچ و شببهدرجبۀ
دوم بهترتی بهعنوا مدلهای بهینۀ ایتوترمی و سینتیکی
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