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جداسازي رنگ بازي فوشين از آبهاي آلوده با کاربرد پوستهي برنج
به عنوان يک جاذب زيستی ارزان
هعلَهِ عوبدي* ،1هحوذعلي صاسع
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ايي هقبلِ هغبلعِ اي ثشحزف ٍ خذاػبصي سًگ ثبصي فَؿيي اص آثْبي آلَدُ هيثبؿذ .ايي خذاػبصي ثب کبسثشد فشايٌذ خزة ثِ
سٍؽ دػتِاي اًدبم گشديذ .دس ايي سٍؽ اص خبرة اسصاى ػجَع ثشًح ،يکي اص پؼوبًذّبي کـبٍسصي ،اػتفبدُ ؿذ .اثش
فشاػٌدْبي دهب ،صهبى ٍ pH ،حدن هحلَل ثشسػي گشديذ .دس اكالح خبرة ،ثْتشيي فشايٌذ اًتخبثي ؿؼتـَ ثب اػيذ ػَلفَسيك
 3هَالس ثشاي  60دقيقِ ثَدّ .وذهبي خزة ًيض ثشسػي ؿذ ٍ ًتبيح حبكل اص آصهبيؾ تدشثي ثب ؿجيِ الًگوَيش ثْتشيي ّوخَاًي
سا داؿت .ثيـتشيي خزة  100هيليگشم سًگ ثبصي فَؿيي دس ّش گشم خبرة ثَدّ .وچٌيي ،ثشسػيْبي خٌجـي ًـبى دادًذ کِ
خٌجؾ خزة ثب ؿجيِ خٌجـي ؿجِ دسخِ ي دٍ ّوبٌّگي داسد.
فَؿيي ،پؼبة ،خزة ،ػجَع ثشًح.
.

 -1عضَ ّيأت علوي داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ هشٍدؿت ،گشٍُ ؿيوي ،هشٍدؿت ،ايشاى.
 -2داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ هشٍدؿت ،گشٍُ ؿيوي ،هشٍدؿت ،ايشاى.
*ًَ -يؼٌذُي هؼئَلm_emadi90@yahoo.com:

فعبليتْبي اًؼابًي ثاِ عاشم هختلا ٍ نغشًابکي هحايظ
صيؼت سا تحت تأثيش قشاس هيدّذ .تَليذ پؼبثْبي ًبهغلَة،
گبصّب ٍ هبيعبت صايذّ ٍ ،وچٌايي ثبقيوبًاذُّابي خبهاذ دس
عَل هشاحل ٍاکٌـْبي ؿيويبيي اختٌبة ًبپازيش ثاِ ً اش
هيسػذ .اهب صًذگي اًؼبًي ًؼاجت ثاِ آلاَدگي هحيغْابي
آثي ٍ کوجَد آة پبکيضُ حؼبػتش هيثبؿٌذ؛ دليل اياي اهاش
ًيبص ضشٍسي ٍ فَسي سٍصهشُ ثِ آة ػبلن اػت ،دس كاَستي
کااِ ّااَا ي آلااَدُ دس عااَالًي هااذت ٍ ثااِ آّؼااتگي ثااش
تٌذسػتي اًؼبى اثش هيگزاسد )سدد ٍ ّوکبساى. (2002 ،
ٍاضح اػت کِ آلَدگي آة هايثبيؼات يکاي اص هْوتاشيي
چبلـااْبي ّااش خبهعااِ ثـااشي ثبؿااذ .ؿااٌبنتي هٌاابث ،
ثااشّوکٌؾ ٍ ،اثااش آلااَدگي آة ثااِ هٌ ااَس هْاابس کااشدى
آلَدگيْبي هَخَد دس هحيظ صيؼت دس يك ػغح ايوايٍ ،
دس عيي حابل ػاَدآٍس ضاشٍسي اػات .اص عشفاي ،اهاشٍصُ
کوجاَد آة ،ثخلااَف دس ثخااؾ کـابٍسصي ،يااك چاابلؾ
هيثبؿذ؛ ثذيي خْتً ،يبص ثاِ تلافيِ ي آة ٍ اػاتفبدُ ي
دٍثبسُ اص هٌبث آثي ًؼجت ثِ گزؿتِ هَسد تَخاِ ثيـاتشي
قشاس گشفتِ اػت.
كٌبي ًؼبخي حدن صيبدي اص آة ٍ هَاد ؿيويبيي سا ثشاي
اًدبم فشايٌذّبي تش هلشف هيکٌٌذّ .اش فشايٌاذي دس اياي
كٌعت هـکالت صيؼت هحيغي نبكي سا ايدبد هايکٌاذ.
ثْشُ گيشي اص فٌبٍسي پاب ٍ تلافيِ ي آلاَدگي ساُ حال
عولي ايي گًَِ هـکلْبي صيؼت هحيغي اػت .ثب تَخِ ثِ
کوجاَد آة ٍ ّضيٌاِ ي صيابد تْياِ ي آة هٌبػات ثاشاي
فشايٌذّبي تَليذ ،اػتفبدُ ي هدذد اص پؼبة ّاذفي اػات
کِ هاَسد تَخاِ هحققابى قاشاس گشفتاِ اػات .فشايٌاذّبي
فيضيکي ٍ ؿيويبيي ،کِ هعوَال ثاشاي تلافيِ ي پؼابثْبي
حبٍي هَاد سًگضا هَسد اػاتفبدُ قاشاس هايگيشًاذً ،يبصهٌاذ
كشف ّضيٌِ ي ثباليٌاذ ٍ ثاَيظُ ثاشاي كاٌبي کَچاك ثاب
هحذٍدُ ي ٍػيعي اص پؼبثْبي حابٍي هاَاد سًگاضا عولاي
ًيؼتٌذ .ثِ ّويي دليل ،سٍؿْبي خزثي ثِ عٌاَاى يکاي اص
ساّْبي هاؤثش ثاشاي حازف آاليٌاذُّاب هاَسد تَخاِ قاشاس
هاايگيشًذ(هحؼااي ًيااب ٍ ّوکاابساى ،2007 ،ايداابگجوي ٍ
ّوکابساى .)2009 ،اياي سٍؿاْب دس ؿاشايغي کاِ هابدُ ي
خبرة اسصاى ٍ دس دػتشع ثَدُّ ٍ ،وچٌيي ظشفيت خزة
هٌبػجي داؿتِ ثبؿذ ،اص کبسايي ثيـتشي ثشنَسداسًاذ .هاَاد

خبرة هيتَاًٌذ هٌـبء هعذًي ،گيبّي ،حياَاًي ،ػابنتگي
ٍ صيؼتي داؿتِ ثبؿٌذ .ثيـتش تحقيقبت ثشاي حازف هاَاد
سًگضا ثب کبسثشد سٍؿْبي خازة ثشاػابع اػاتفبدُ اص کاشثي
فعبل 1هيثبؿٌذ کِ ّضيٌِ ي تَليذ ٍ احيبي آى صيبد اػات.
ثٌبثشايي  ،اػتفبدُ اص پؼوبًذّبي عجيعاي اسصاى ثاِ عٌاَاى
هَاد خبرة هيتَاًذ ثؼيبسي اص هـکالت سا اص هيبى ثاشداسد.
هَاد عجيعي  ،خبرثْبي صيؼاتي ٍ پؼاوبًذّبي كاٌعتي ٍ
کـبٍسصي اص کابسايي ناَثي ثاِ عٌاَاى هاَاد خابرة اسصاى
ثشنَسداسًذ (کبلويک ٍ ّوکبساى .)2009 ،ايي هَاد عاالٍُ
ثش اسصاًيً ،يبص کوي ثِ فشايٌذّبي آهابدُ ػابصي داؿاتِ ،اص
قبثليت دػتشػي آػبًي ثشناَسداس ثاَدُ ٍ ،صيؼات تدضياِ
پزيشًذ .خزة هَاد سًگضا ثِ نَاف ايي هَاد ٍ ػبنتبس آًْب،
اًذاصُ ي رسات ،دهب ٍ صهبى ثؼتگي داسد(ثبثال ٍ ّوکابساى،
.)2003
دس حبل حبضش اص خبرثْبي گًَابگًَي هبًٌاذ پَػات ثابدام
صهيٌي  ،پيبص ،پـن ،نب اسُ ،پَػات ًبسگيال ،ناب سع،
نااضُ ،گضاًتاابتً ،ـبػااتِ ،پَػاات دسنتاابى ٍ هيااَُّااب ٍ
کيتَػبى خْت حزف آلَدگيْاب اص آة اػاتفبدُ هاي ؿاَد
(خيي ٍ ّوکبساى( ،)2010حويذ ٍ ّوکبساى( ،)2009ليضت
ٍ ّوکاابساى( ،)2007اکؼااَ ٍ ّوکاابساى( ،)2006آلااي ٍ
ّوکاابساى( .))2003اًٍااگ ٍ ّوکاابساى( )2006فبضااالة
کبسنبًِ ّبي پبسچِ ثبفي سا ،کِ حبٍي سًگْبي هختل ثَد،
قجل اص ٍسٍد ثِ آثشاِّ ي آًْب سًگ صدايي کشدًذ .پَػاتِ ي
ثشًح ٍثبقي هبًذُ ي هحلاَالت کـابٍسصي کاِ ثاب کابسثشد
اتيلي دي اهيي اكالح ؿًَذ ،هکبًْبيي سا سٍي رسات ايدابد
هي کٌٌذ کِ هي تَاًٌذ ثبعث خزة سًگْب ؿًَذ.
4
سًگ ثبصي فَؿيي 2يب سٍصاليي 3يك سًگ تشي فٌيل هتابى
ثب ػبنتبس هَلکَلي  C20H20ClHثَدُ ٍ يکاي اص هعاذٍد
سًگْبي قبثل اؿتعبل اػت .ايي هبدُ ثِ عٌاَاى ياك عبهال
سًگ کٌٌذُ دس كٌبي ًؼابخي ٍ چاشمّ ٍ ،وچٌايي ثاشاي
سًگ کشدى کالطى ،هبّيچِ ٍ هيتَکٌذسي ثِ کبس گشفتِ هي
ؿااَد .تواابع ثااب ايااي سًااگ ثبعااث حؼبػاايتْبي پَػااتي
ٍچـوي هي گشدد .ثلعيذى آى ثبعث حؼبػيتْبي سٍدُ اي
ٍ هـااکالت گَاسؿااي هاايؿااَد؛ ّوچٌاايي ،اػتٌـاابم آى
1 Actived Carbon
2 Futchin
3 Rosaniline
4 Triphenolmethane
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هـکالت تٌفؼي سا ايدبد هاي کٌاذ .اياي سًاگ دس حبلات
خبهذ ثِ كَست ثلَسّبي ػجض هيثبؿذ ،اهب ٌّگابهي کاِ دس

آة حل هيگشدد اسغَاًي نَاّاذ ثاَد (صسگاش ٍ ّوکابساى،
 .)2009عشح ٍاسُي 1ػبنتبس ايي سًگ سا ًـبى هيدّذ.

طسح يازٌ ي  -1ساختاز زوگ تاشي فًشيه
ؿشايظ تدشثي پش ؿوبسي ثاشاي دػاتيبثي ثاِ خاذا ػابصي
هغلَة ثشاي سًگ فَؿيي ثبصي هَسد ثشسػاي قاشاس گشفتاِ
اًذ .اياي ؿاشايظ ،کاِ ؿابهل pH :هحلاَل ،غل ات سًاگ
فَؿيي ثبصي ،حدن هحلَل ،هقذاس خبرة ،هذت ٍاکاٌؾ ٍ
دهب هي ثبؿٌذ ،عول خزة سا تحت تاأثيش قاشاس هايدٌّاذ.
ثشاي ثْيٌِ کشدى ايي ؿشايظ سٍؽ تغيياش ياك هتغياش دس
صهبى ،سايدتشيي ساُ ثْيٌِ ػبصي ،ثِ ٍػايلِي فشياذهيٍ 1
ػبٍج 2پيـٌْبد ؿذُ اػت ،هَسد اػتفبدُ قشاس هي گيشد .دس
ايي سٍؽ کليِي عَاهل هَثش ثش خازة ثبثات ًگاِ داؿاتِ
ؿذُ ،يك عبهل هَسد تغييش قشاس گشفتِ ،ػپغ ثاِ ثشسػاي
اثش آى خْت دػتيبثي ثِ ثْتشيي ؿشايظ پشدانتِ هي ؿَد.
عولکشد ّش هتغيش ثبيذ هؼتقل اص ديگشي ثَدُ ٍ ثش يکاذيگش
اثشي ًذاؿتِ ثبؿٌذ.
ثب تَخِ ثِ اثش آلَدُ کٌٌذگي سًاگ ثابصي فَؿايي ٍ ،هاؤثش
ثَدى سٍؿْبي خزثي دس حزف آلَدگيْبي صيؼت هحيغاي
دس ايي هقبلِ حزف آى ثِ کوك خبرة اسصاى ػجَع ثاشًح
ثشسػي هي گشددّ .ذف عوذُ ي ايي ثشسػي ،حازف سًاگ
فَؿيي ثب کبسثشد ػجَع ثشًح ثِ عٌَاى يك خبرة صيؼاتي
اسصاى اص آثْبي آلَدُ هيثبؿذ.

1 -Friedman
2 Savag

دس اثتذا رسات ػاجَع ثاشًح ػابييذُ ؿاذُ ٍ ثاب غشثابل ثاب
سٍصًِي  60الك هايگشدًاذ تاب اًاذاصُ ي رسات يکٌَانات
ؿَد .ػپغ رسات سا ثب آة دٍ ثبس تقغياش ؿاذُ ؿؼاتِ ،دس
دهاابي هحاايظ ثااِ هااذت  24ػاابعت نـااك کااشدُ ٍ اثااش
فعبلؼبصي ٍ ثْجَد فعبليت ػاغح رسات ثاِ ٍػايلِ ي ياك
اكالح کٌٌذُ ثشسػي گشديذ .ثذيي هٌ َس ،عالٍُ ثش ؿؼاتي
رسات ثااب آة ،آًْااب ثااب اػاايذ ٍ ثبصّاابيي اص خولااِ اػاايذ
ػَلفَسيك ،اػيذ کلشيذسيك ،اػيذ اػتيك ،آهًَيب ٍ دي
هتيل آهييّ ،وگي ثب غل ت  3هَالس ًيض ؿؼتِ ؿاذُ ٍ ثاب
قااشاس دادى دس دهاابي اتاابم ثااِ هااذت  24ػاابعت نـااك
گشديذًذ.
ػپغ هقذاسي هـخق اص رسات آهبدُ ؿاذُ ػاجَع ثاشًح
تَصيي ٍ ثِ ظشف حبٍي سًگ فَؿيي ثبصي اضبفِ گشدياذ ٍ
تب سػيذى ثِ صهبى تعبدل ّوضدُ ؿذ .ػپغ هخلَط حبكل
كبف گشديذُ ٍ غل ت فَؿيي ثابصي ثبقيوبًاذُ دس هحلاَل
ثشاي ػٌدؾ اًذاصُ خزة ثب کابسثشد دػاتگبُ عيا ػاٌح
 Uv-Visتعييي ؿذ.
3
کليااِي هااَاد اص ؿااشکت هااش تْيااِ گشديااذُ ٍ دس حااذ
نلَف تدضيِاي ثَدُ اًذ.

3 Merck

اص دػااااتگبُ اػااااپکتشٍفتَهتش دٍ پشتااااَي )(Uv/Vis
 LAMBDA45ػبنت ؿشکت  Perkin Elmerثاشاي
ػااٌدؾ اًااذاصُ خاازة ٍ ،اص دػااتگبُ Metrohm 720
(داساي الکتشٍدّبي کبلَهل ٍ ؿيـِ اي ثشاي اًذاصُ گياشي
 pHهحلَلْب اػتفبدُ ؿذ.
توبم آصهبيـْب ػِ ثبس تکشاس گشديذًذً ٍ ،تبيح عشضاِ ؿاذُ
هيبًگيي ػِ اًذاصُ گيشي هيثبؿٌذ.

دس ثشسػاايْبي اًداابم ؿااذُ اص سٍؽ دػااتِ اي 1اػااتفبدُ
گشديذ .دس ايي حبلت ٍصى هـخلي اص خبرة ثاِ غل ات ٍ
حدن نبكي اص خزة ؿًَذُ اضبفِ گشديذ ٍ ايي تعليا تاب
صهبًي کِ ثِ تعابدل سػايذ سٍي ّواضى هغٌبعيؼاي ٍ ،ثاِ
کوك يك آٌّشثب ثِ ّن صدُ ؿاذ ،ػاپغ اًاذاصُ ثبقيوبًاذُ
خزة ؿًَذُ (دس اياي هاَسد سًاگ فَؿايي) تعيايي ٍ ،ثاب
اػتفبدُ اص هعبدلِ ي صيش اًذاصُ ي سًگ خزة ؿذُ ثاش سٍي
خبرة هـخق گشديذ.

C0  Ce V

qe 

w
دس اياي هعبدلااِ qe ،غل ات تعاابدلي گًَاِ ثااش سٍي ػااغح

خبرة V ،حدن هحلَل ثشحؼت ليتاش ) Ce ٍ C0 ،(litثاِ
تشتيت غل ت اٍليِ ٍ غل ت تعبدلي ثشحؼات w ٍ mg/lit
ٍصى خبرة ثشحؼت گشم اػت.
pH
تأثيش  pHثش اًذاصُ گيشي خزة هَسد هغبلعِ قاشاس گشفات.
 50هيلي ليتش اص هحلَل ًوًَِ ،کِ حابٍي هيلاي گاشم ثاش
ليتش)250(mg/litفَؿيي ثبصي ثَد ثب 0/25گشم اص خابرة
ؿؼتِ ثب اػيذ ػَلفَسيك ثِ هذت  60دقيقِ دس ّ pHابي
هتفبٍت ثِ ّن صدُ ؿذُ ،ػپغ كبف گشديذ ٍ دػت آناش،
اًذاصُ ي خزة اًذاصُ گشفتِ ؿذ .دس توبم هَاسد تٌ ين pH
ثب کبسثشد  ٍ HClيب  1 NaOHهَالس كَست گشفت.

تغييش دادُ ؿذ ٍ اًذاصُ ي خزة فَؿيي ثعاذ اص  60دقيقاِ
ّن صدى ٍ كبف کشدى هَسد ثشسػي قشاس گشفت.
اثش صهبى ،حدن ٍ دهاب هبًٌاذ حبلتْابي قجال ٍ ،دس ؿاشايظ
ثْيٌِ ي  ٍ pHهقاذاس خابرة ثاش هياضاى خازة ،ثشسػاي
گشديذ.
ثِ هٌ َس ياك ثاشآٍسد ًؼاجي اص خٌاجؾ ٍ ،دس ًتيداِ تاب
حذٍدي ػبص ٍ کابس خازة ،ؿاجيِّابي هختلا خٌجـاي
ثشسػااي گشديذًااذ .هعبدلااِ ي ػااشعت ؿااجِ دسخااِ ي اٍل
عوَهبً ثِ كَست صيش ثيبى هيؿَد:
log (qe -qt )  logqe  k1t 2/303
دس ايي هعبدلِ  qt ٍ qeاًذاصُ گًَِّبي خزة ؿذُ ثاش سٍي
ٍاحذ ٍصى خبرة ) (mg g−1دس صهبى تعبدل ٍ دس ّش صهبى
 tثِ تشتيت هيثبؿٌذ ٍ  k1ثبثت ػشعت خزة ؿاجِ دسخاِ
ي اٍل ) (min−1هيثبؿذ.
هعبدلِي ػشعت ؿجِ دسخِ ي دٍم هغبث صيش هيثبؿذ:
t qt 1 k 2qe2 t qt
کاِ دس آى  k2ثبثات ػاشعت ؿاجِ دسخاِي(g mg−1 ( 2
min−1اػت.

ثشاي يبفتي ثيـتشيي ظشفيت خزة ،کِ يکاي اص هْوتاشيي
فشاػٌدْب دس عشاحي ٍ ثشسػي ػبهبًِ ي خزثي هايثبؿاذ،
ّوذهبّبي تعبدلي خزة هَسد ثشسػي قشاس گشفتٌذ .دس اثتذا
ساثغِ ي ثيي غل ت تعبدلي سًگ فَؿيي ثعاذ اص خازةٍ ،
اًذاصُ خزة ثش ػغح خبرة ،ثشسػي ؿذ .ػپغ ثب اػاتفبدُ
اص دادُّبي تدشثاي ٍ هعبدلاِّابي ّواذهبي الًگواَيشٍ 3
فشًٍااذلي ً ،4وااَداسّاابي ّوااذهبّاابي هشثَعااِ سػاانٍ ،
ثيـتشيي ظشفيت خزة هحبػجِ گشديذ .دادُّابي تعابدلي
ثش اػبع هعبدلِ نغي ّواذهبي خازثي الًگواَيش کاِ ثاِ
كَست صيش ًـبى دادُ ؿذُ اػت تحليل گشديذًذ.
ce qe 1 K1qmax 1 qmax ce

هحلَلْاابي اكاالي ٍ ؿاابّذ هـاابثِ حبلتْاابي قجاال دس
ؿشايظ  pHثْيٌِ تْيِ گشديذًذ .هقذاس خبرة اكالح ؿذُ

دس ايي هعبدلِ  qeاًذاصُ خزة دس ٍاحاذ ػاغح خابرة دس
صهبى تعابدل) (mg g-1هايثبؿاذ Ce ،غل ات تعابدلي دس

1 Batch Method

2 Adsorption Kinetics
3 Lamgmuir Isotherm
4 Fruindlich Isotherm
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هحلَل اػات qmax ،ثيـاتشيي ظشفيات خازة)(mg g-1
سًگ ثبصي فَؿيي هيثبؿذ کِ تٌْب ثِ كَست تاك الياِاي
خزة هيگشدد KL ٍ ،ثبثت تعبدل خزثي الًگوَيش اػت کِ
ثِ کبسهبيِ ي خزة ٍاثؼتِ هيثبؿذ.
ؿجيِ فشًٍذلي ًيض هَسد ثشسػي قشاس گشفت .دس ايي ؿاجيِ
فشم ثاش اياي اػات کاِ خبيگبّْابي خازثي هختلا ثاب

کبسهبيِّبي هتفبٍت (ثشاي خزة) ٍخَد داسًاذ .هعبدلاِ ي
نغي خزة فشًٍذلي ثِ كَست صيش هيثبؿذ:
logqe  log K f 1 n logce
کِ دس ايي هعبدلِ  KFخولاِ ي کبسهبياِ هايثبؿاذکِ ثاِ
عٌَاى تبثعي اص ػغح پَؿيذُ ؿذُ اػت.

شکل - 1طيف مايزاء تىفش ) (UV-Visibleفًشيه تاشي.

شکل  – 2طيفُاي مستًط تٍ اثس وًع اصالح کىىدٌ تس جرب خطًط طيف تٍ تستية اش تاال تٍ پاييه مستًط تٍ جاذب اصالح
وشدٌ ،ي اصالح شدٌ تا کازتسد آمًوياک ،اسيد ويتسيک ،اسيد کلسيدزيک ،اسيد استيک ي اسيد سًلفًزيک ميتاشىد.

ّوبى گًَِ کِ دس ؿاکل  1هـابّذُ هايؿاَد ،ثيـاتشيي
خزة سًگ ثبصي فَؿيي دس عَل هاَج  525كاَست هاي
گيشد؛ ثٌبثشايي ،دس آصهبيـْبي ثعذي تغييشات خزة دس ايي
عَل هَج ثشسػي ؿذُ اػت.
اثش اكالح خبرة ثب اػيذّاب ٍ ثابصّابي هختلا ثاش خازة
ثشسػي گشديذ .دس ايي ثشسػي ،کاِ دس ؿاکل ً 2ـابى دادُ

ؿذُ اػت ،هـابّذُ گشدياذ کاِ خابرة ؿؼاتِ ؿاذُ ثاب
آهًَيب فَؿيي ثبصي سا خزة ًويکٌذ .اكاالح کٌٌاذُ ي
اػيذػااَلفَسيك ،دس هقبيؼااِ ثااب ػاابيش اكااالح کٌٌااذُّااب،
هٌبػت اػت ،صيشا خبرةؿؼتِ ؿذُ ثاب اػايذ ػاَلفَسيك
ًؼجت ثِ خبرثْبي ديگش ثيـتشيي خازة فَؿايي ثابصي سا
اًدبم هي دّذ.
خذٍل ً 1يض اثش اكالح ثب اػيذّب ٍ ثبصّابي هختلا سا ،ثاِ
كَست دس كذ خزة سًگ فَؿيي ًـبى هيدّذ.

جديل  – 1دزصد جرب زوگ فًشيه مستًط تٍ وًع اصالح کىىدٌ.
ًَع ؿَيٌذُ

HCl

CH3COOH

HNO3

NH3

H2SO4

دسكذ فَؿيي خزة ؿذُ

47/80

46/87

54/73

06/2

49/90

a

b

شکل  -3طيف ) FT-IR(aسثًس تسوج اصالح وشدٌ )b( ،سثًس اصالح شدٌ تا اسيد.
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شکل  -4اثس  pHتس اوداشٌ جرب زوگ تاشي فًشيه.

شکل  -5اثس مقداز جاذب اصالح شدٌ تس جرب زوگ تاشي فًشيه.

شکل  -6اثس شمان تسجرب زوگ تاشي فًشيه تٍ يسيلٍ ي سثًس تسوج.

ثشاي ثشسػي ٍيظگيْبي ٍ تغييشات احتوبلي ثش ػجَع ثشًح
ثعذ اص اكالح 1ثِ کواك ؿؼاتي اػايذي اص رسات آػايبة
ؿذُ دس ّش دٍ حبلات عيا  FT_IRگشفتاِ ؿاذ .عيا
حبكل دس ؿکل ً b,a 3ـبى دادُ ؿذُ اػت .اٍج هَخاَد
دس ًَاحي ًضدياك عاَل هاَج ً 1070ابًَهتش هشثاَط ثاِ
کـؾ ًبهتقبسى پيًَذ  ٍ ،Si-Oاٍج هـخق دس ًبحياِ ي
حذٍد ً 800بًَهتش هشثَط ثِ کـؾ هتقبسى پيًَاذ Si-O
هيثبؿذ .ايي اٍخْب هَخاَد ثاَدى ػايليغ سا دس تشکيات
ػجَع ثِ ٍضَح ًـبى هيدٌّذ .ثعذ اص ؿؼاتي ثاب اػايذ،
ؿکل ّ b3وبى اٍج ثِ هقذاس کوي خبثِخب ؿذُ ٍ ،دس عيي
حبل ؿذتؾ ًيض کابّؾ يبفتاِ اػات؛ ثٌابثشايي ،هايتاَاى
ًتيدِ گشفت کِ هقذاسي اص ػايليغ ثاِ ٍػايلِ ي اػايذ
ؿؼتِ ؿاذُ ٍ ػاجَع ثاشًح حفاشُداس گشدياذُ اػات .دس
ًْبيت هيثبيؼت اًت بس داؿت کِ ػجَع ؿؼاتِ ؿاذُ ثاب
اػيذ قذست خزة ثيـتشي سا ًؼجت ثِ حبلت اكالح ًـذُ
داؿتِ ثبؿذ ،کِ اياي ًکتاِ دس آصهبيـاْبي ثعاذي ثشسػاي
گشديذ .حضَس ػيليغ ّوچٌيي ًـبًِاي ثش ايي اػات کاِ
ػجَع ثشًح هيتَاًاذ خابرة هٌبػاجي ثبؿاذ .ثاب ثشسػاي
دقيقتش عي ايي ًتيدِ گشفتِ هيؿَد کاِ اػايذ ػابنتبس
کلي ػاجَع ثاشًح سا تغيياش ًاذادُ اػات .اٍج هَخاَد دس
ً 3420بًَهتش هشثَط ثِ پيًَذّبي هَلکَل آة اػت.
pH
اًذاصُ خزة دس اغلت خبرثْب ٍاثؼتِ ثِ  pHهحايظ اػات،
صيشا  pHثش گشٍّْبي عبهلي سٍي ػغح خبرة هبًٌذ OH-
ٍ يب  H+ثش سٍي ػغح ػيليکب اثش گزاؿتِ ٍ ،ثبعث فعبل ٍ
يب غيش فعبل ؿذى آًْب هيگشدد .اص عشفي pHهايتَاًاذ ثاش
گًَِ ي خزة ؿًَذُ ًيض هؤثش ثَدُ ٍ ،فعبليات آى سا ثاشاي
خزة ثش سٍي خبرة هَسد ً ش تحت تأثيش قشاس دّذ .گبّي
 pHثبعث ايدبد سقبثت دس خزة هيگشدد .ثب تَخِ ثِ هَاسد
گفتِ ؿذُ ،هيثبيؼت اثش  pHسا ثاش خازة ثشسػايpHٍ ،
ثْيٌِ سا ثشاي اداهِ کبس اًتخبة کشد .ايي اثش دس هحاذٍدُي
 1pHتب  12دس ؿاکل ً 4وابيؾ دادُ ؿاذُ اػاتّ .وابى
گًَِ کِ هـبّذُ هيؿَد ،دس اثتذا ثاب افاضايؾ  pHخازة
سًگ فَؿيي افضايؾ هييبثذ .ثب تَخِ ثاِ اياي کاِ ػايليکب

1 Modify

هبدُ ي اكلي ػجَع ثشًح اػت ،هيتَاى ايي اثش  pHسا ثِ
کوك ثبس ًقغِ ي كفش ػيليکب تَضيح داد pH .دس ثبسًقغِ
ي كفش( )pHZPCػيليکب  2.3هيثبؿاذ ،ثٌابثشايي ،دس pH
ثبالتش اص ًقغِي ثبس كفش ثبس چگبلي هٌفي ثبس ػاغح خابرة
افضايؾ يبفتِ ٍ ،دس هحيظ اػايذي ( ،)2.3<pHثاِ دليال
ًبهغلَة ثَدى ثبس ػاغحي خابرة ثاشاي خازة تشکيجابت
کبتيًَي هبًٌذ سًگ ثبصي فَؿيي ،هٌبػت ًيؼت .اص عشفي،
دس  pHپبييي سًگ پشٍتًَِ هيثبؿذ ،اهب ثِ دليل ايٌکِ Ka
آى حذٍد  3/1اػت ،ثِ ساحتي دي پشٍتًَاِ ًوايؿاَد .دس
 pHثبالتش اص ثبس ًقغِ ي كفش ػغح خبرة داساي ثبس هٌفي
ثَدُ ٍ ،اص عشفي خازة ؿاًَذُ ثابس هثجات داسد؛ ثٌابثشايي،
خزة ثب افضايؾ  pHثِ ثبالتش اص  2.3افاضايؾ يبفتاِ ٍ ،دس
 pHحذٍد  6ثيـتشيي خزة هـبّذُ هيگشدد؛ دس ًتيداِ،
ايي  pHثِ عٌَاى  pHثْيٌِ اًتخبة ؿذ.
ّوبى گًَِ کِ دس ؿکل  5ديذُ هيؿَد ،دس اثتذا ثب افضايؾ
اًذاصُ خبرة هقذاس خازة افاضايؾ هاييبثاذٍ ،اياي اهاشي
عجيعي اػت ،چاِ ،هکبًْابي فعابل ثاشاي خازة افاضايؾ
هييبثٌاذ ،اهاب ثعاذ اص افاضٍدى خابرة ثايؾ اص  3/0تغيياش
چٌذاًي دس خازة هـابّذُ ًوايگاشدد ٍ دليال اياي اهاش
هيتَاًذ اؿجبع ؿذى هکبًْاب ثاِ ٍػايلِ ي خازة ؿاًَذُ
ثبؿذ .ثٌبثشايي ،دس اداهِ ي کبس اًذاصُ  3/0گاشم خابرة ثاِ
عٌَاى ثْيٌِ اًتخبة گشديذُ اػت.
دس ايي قؼوت  pHهحلَل ثب کبسثشد  HCl ٍ NaOHثاش
هقذاس ثْيٌِ تٌ ين گشديذُ اػت .هيضاى خزة دس صهبًْابي
كفش تب  160دقيقاِ اًاذاصُ گشفتاِ ؿاذُ اػات .ثاِهٌ اَس
ثِدػت آٍسدى صهبى الصم ثشاي سػايذى ثاِ تعابدل ،اًاذاصُ
خزة ثش حؼت صهبى سػن ؿاذُ اػات .هياضاى خازة ثاب
گزؿت صهبى افضايؾ هييبثذ ،تب صهبًي کاِ اياي هقاذاس ثاِ
تعبدل ثشػذ؛ ثب گزؿات صهابى ثعاذ اص سػايذى ثاِ تعابدل
تغييشي دس اًذاصُ خزة هـبّذُ ًوايگاشدد .اثاش صهابى دس
ؿکل ً 6ـبى دادُ ؿذُ اػت .دس ايي ؿکل ػِ هٌغقِ ثِ
ٍضَح ديذُ هاي ؿاَد .خازة دس اثتاذا ػاشي هايثبؿاذ،
ثِگًَِاي کِ دس  5دقيقِ اٍل ثيـاتش اص  %60گًَاِ خازة
گشديذُ اػت .دس فبكلِي  5تاب  30دقيقاِ ػاشعت خازة
کبّؾ يبفتِ ٍ ،ثعذ اص  30دقيقِ ثِ تعبدل سػايذُ ٍ ديگاش
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ثِ صهبى ٍاثؼاتِ ًيؼات .ثٌابثشايي ،خازة داساي خٌاجؾ
ًؼجتبً ػشيعي ثَدُ ٍ دس  30دقيقِ کبهالً ثِ تعبدل هيسػذ.
ػشي ثَدى خزة دس اثتذا هيتَاًذ ثِ ايي دليل ثبؿاذ کاِ
ثش ّن کٌؾ سًگ ثبصي فَؿيي ٍ گشٍُّبي  –SiOHفعابل
ػغحي ػشي هيثبؿذ .دس اداهِ ي تحقي  ،ثشاي اعويٌابى
اص ثِ تعبدل سػيذى خزة صهبى  60دقيقاِ ثاشاي ّواضدى
اًتخبة گشديذ.
ؿکل ً 7تبيح حبكال اص هغبلعاِ فشاػاٌدْبي خٌجـاي سا
ثِكَست ًوَداسّبيي اص  log (qe -q t )ٍ t/qtثش حؼت t
ثشاي صهبى توبع اص كفش تب  60دقيقاِ سا ًـابى هايدّاذ.
ّوبًگًَِ کِ دس ؿکل 7ديذُ هيؿَد ،خزة سًگ فَؿايي
دس ػغح ػجَع ثشًح ثاِ كاَست هحتولتاش ثاب تَخاِ ثاِ
ضشيت ٍايبصي (R2=0.998) 2ثٍِػيلِي ؿاجيِ خٌجـاي
ؿجِ دسخِ دٍ تَضيح دادُ هيؿَد .فشاػاٌدْبي خٌجـاي
ثِدػت آهذُ اص ؿکل  ٍ 7هعبدالت خٌجـاي دس خاذٍل 2
آٍسدُ ؿذُاًذ.
دس اداهِ آصهبيـْب هـبّذُ ؿذ کِ ثب افضايؾ حدن هحلاَل
اٍليِ تب  250هيليليتش دس كذ خزة تغييش چٌاذاًي ًـابى
ً اذادُ ٍ ّوچٌاابى ثاابالي  %99ثاابقي هاايهبًااذ؛ ثٌاابثشايي،
هيتَاى هقذاس کوي خبرة سا ثشاي حزف فَؿايي اص حدان
صيبد آة ثِ کبس ثشد .ايي ًتيدِ ًـبى دٌّاذُ ي اياي اػات
کِ پخؾ رسات ػجَع ثشًح ثِ عٌَاى خبرة دس هحلَل ثِ
نَثي كَست هيگيشد.

دس يك تعبدل پبيذاس تغييش دهب هَخت تغييش فشايٌاذ خازة
هي ؿَد .دس اياي آصهابيؾ دس ثشسػاي اثاش دهاب ثاش خازة
هـبّذُ گشديذ کِ ٍقتي دهب افضايؾ يبفت ،پذيذُ ي خزة
فضًٍااي گشفاات .ثيـااتشيي خاازة دس دهاابي  40دسخااِ ي
ػبًتيگشاد سخ داد ٍ ثعاذ اص آى ثغاَس ثبثات کابّؾ يبفات.
ًتبيح دس ؿکل ً 8ـبى دادُ ؿذُ اًذ.

1 Kinetics
2 Regression Coefficient

اثش غل ت اٍليِ سًگ ثبصي فَؿايي ثاش خازة دس ؿاکل 9
ًـبى دادُ ؿذُ اػتّ .وبًگًَاِ کاِ هـابّذُ هايگاشدد،
هيضاى خزة ثب افضايؾ غل ت صيبد هي ؿاَد کاِ اهشيؼات
عجيعي ،اهب دس غل تْبي ثبال ،ثِ دليل اؿجبع ؿذى هکبًْبي
خزة ،تغييشي دس هيضاى خزة هـبّذُ ًگشديذ.
هٌحٌي الًگوَيش دس ؿکلً 10ـبى دادُ ؿذُ اػت .هياضاى
فشاػٌدْب اص ؿکل  10ثِ دػت آهذُ ٍ دسخاذٍل ً 3ـابى
دادُ ؿذُاًذ .ضشيت ٍايبصي ثبال  0.99تَاف نَة دادُّب سا
ثب هعبدلِي حبضش ًـبى هيدّذ؛ خزة ؿًَذُّب ثاِكاَست
يك تك اليِ ثش ػغح خبرة خزة گشديذُاًذ.
هٌحٌي فشًٍذلي ًيض دس ؿکل ً 11ـبى دادُ ؿاذُ اػات.
ضشيجْب ثب تَخِ ثِ هعبدلِ ي هَخَد اص ؿکل هحبػجِ ٍ ،دس
خذٍل ً 3ـبى دادُ ؿذُ اًذ .فشاػاٌدْب ٍ ضاشيت ٍايابصي
ًـبى دادُ ؿذُ دس خذٍل 3هـخق هايکٌٌاذ کاِ سفتابس
خزثي سًگ ثبصي فَؿيي ثش ػغح خبرة ثْتاشيي تَافا سا
ثب ؿجيِ ّواذهبي الًگواَيش داساػات (ثاش پبياِ ي ضاشيت
ٍايبصي ٍ کوتشيي تفبٍتي کاِ ثايي اًاذاصُ حاذاکثش خازة
عولي ٍ ً شي (عولي  ً ٍ 90شي ٍ )100خَد داسد).
ػجَع ثشًح سا هيتَاى ثاِ عٌاَاى ياك خابرة هٌبػات ٍ
اسصاى ثشاي حزف سًگ ثبصي فَؿيي اص آثْبي آلَدُ هعشفاي
کشد .ايي خبرة داساي ثيـتشيي ظشفيت خزة اػت کِ دس
صهبًي هٌبػت (کوتاش اص  30دقيقاِ) ثاِ تعابدل هايسػاذ.
خاازة خٌجـ اي آى اص ؿااجيِ ؿااجِ دسخااِ ي دٍ تجعياات
هيًوبيذ .ؿجيِ ّوذهبيي ايي خبرة ؿجيِ الًگواَيش اػات
کااِ ًـاابى دٌّااذُ ي تااك اليااِ ثاَدى خاازة هاايثبؿااذ.
ثشسػيْبي اًدبم ؿذُ دس هَسد حدن هحلَل ًـبى هيدٌّذ
کِ اص ايي خبرة دس هقبديش کن هيتَاى ثاشاي حازف سًاگ
ثبصي فَؿيي اص حدن صيبد هحلَل اػتفبدُ کاشد .ثيـاتشيي
ظشفيت خزة فَؿيي  100هيليگاشم فَؿايي ثاش  1گاشم
خبرة هايثبؿاذ .ثشسػاي اثاش ً pHياض ًـابى داد کاِ دس
هحذٍدُ ي  5تب  8هيتَاى ثابالتش اص  %97سًاگ فَؿايي سا
حاازف کااشد ،اهااب ّواابى گًَااِ کااِ ًـاابى دادُ ؿااذ ،دس
هحذٍدُي  2 pHتب  12هيتاَاى تاب حاذٍد  90دسكاذ اص
فَؿيي سا حزف کاشد .دس كاَست حازف فَؿايي ٍ ػابيش

سًگْب هيتَاى اص ايي آة دس هَاسد هختلا  ،ثاَيظُ آثيابسي
اػتفبدُ کشد.

ثااش نااَد الصم هاايداًااين اص داًـااگبُ آصاد اػااالهي ٍاحااذ
هشٍدؿت ،ثِ دليل حوبيتْبي هبلي اص اياي عاشح پظٍّـاي
ػپبػگضاس ثبؿين

جديل -2فساسىجُاي جىثشي تٍ دست آمدٌ تا تًجٍ تٍ معادالت جىثشي مستًطٍ
هعبدالت

ؿجيِّبي سيبضي

ثبثت ػشعت ؿجيِّب
( ٍ kيب  hػشعت خزة اٍليِ(
)h =k2q2e(mg g-1 min-1

ضشيت ٍايبصي

ؿجيِ ؿجِ دسخِي دٍم

t/qt ;014/0 +009/0t

998/0

ؿجيِ ؿجِ دسخِي اٍل

log(qe-qt) ; 567/1 -03/0t

966/0

)h=2( mg g-1 min-1
)k2;1/1×10 -7(mg-1g min-1
)07/0(min-1

جديل  - 3فساسىجُا ي ضسية ياياشي شثيٍَاي َمدمايي.
ؿجيِّبي ّوذهبيي

هعبدالت

ضشيت ٍايبصي

ثيـتشيي خزة (mg
) ٍ g-1يب 1/n

الًگوَيش

ce/qe = 01/0 + 238/0 ce

998/0

0/100

فشًٍذلي

logqe ;071/1 + 393/0logce

926/0

393/0

ثبثت تعبدلْبي خزثي
)KL (L mg-1
)KF (L mg-1
1356/0
09/13

a

b

شکل  -7شثيٍ جىثشي شثٍ دزجٍي ايل) (aي شثٍ دزجٍي ديم) (bجرب زوگ تاشي فًشيه تٍيسيلٍي سثًس تسوج.
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شکل  -8اثس دما تس جرب زوگ تاشي فًشيه.

شکل  -9زاتطٍي تيه غلظت تعادلي زوگ فًشيه تعد اش جرب ،ي ميصان جرب تس سطح جاذب.

شکل  -10ومًداز َمدماي الوگمًيس.

.ومًداز َمدماي فسيودليچ- 11 شکل
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