
 

 یداراولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پا

                             9315 مهر 8تا  6دانشگاه محقق اردبیلی، ، فنیدانشکده  گروه مهندسی عمران،                         

 

 

  پسابحذف فلزات سنگین از بررسی تاثیر نانوذرات مونت موریلونیت در  

 

 

 ۳ناصح یمسعود وصال، 2یابولفضل برات، 1ناصح یمحمدرضا وصال

 ایران اراک، دانشگاه مهندسی، و فنی دانشکده عمران مهندسی گروه استادیار -1

 رانیک، ادانشگاه ارا ،یو مهندس فنی دانشکده –دانشيارگروه مهندسی شيمی  -2

 رانیهمدان، ا یدانشگاه صنعت یميش یگروه مهندس اریاستاد -3

 

 m-vesalinaseh@araku.ac.ir 

 

 

 خالصه
. زندگی موجودات زنده را به مخاطره بیاندازدتواند زیست محیطی است که میچالش های یکی از وجود فلزات سنگین در منابع آبی 

جاذب هیدروژل بر پایه آکریلیک اسید به روش جذب سطحی و توسط  ز محلول آبیهای نیکل و کبالت احذف یون مطالعهدر این 

سنتز روش پلیمریزاسیون محلولی  به هااین جاذبمورد بررسی قرار گرفت.  مونت موریلونیتحاوی درصدهای مختلفی از نانوذرات 

افزودن نانوذرات مونت نتایج نشان داد . تعیین مشخصات شدندپراش اشعه ایکس و سنجی مادون قرمز با استفاده از طیفو شده 

های سینتیک فرایند جذب توسط مدلدر ادامه موریلونیت سرعت جذب را افزایش و زمان اشباع جاذب را کاهش داده است. 

  را با داده های تجربی نشان داد. انطباق بهتریمدل سینتیکی شبه درجه دو  که قرار گرفتبررسی مورد  سینتیکی درجه یک و دو

 

 مونت موریلونيتهيدروژل، ذب سطحی، جفلزات سنگين،   کلمات کليدي:

 

 

  مقدمه .1

 
به دلیل  سنگین فلزات است. شده سنگین فلزات نظیرمحیطی  های زیستآالینده روز افزون به تولید منجر صنعتی هایفعالیتو پیشرفت  توسعهامروزه 

-زمینه اهمیت موضوع را نشان می این در شدهانجام فراوان تحقیقات و روندبه شمار می منابع آبی هایآالینده ناز مهمتری تجزیه ناپذیری و سمی بودن

توان به نیکل و کبالت اشاره ، میموجودات خطر آفرین استبرای سالمت  محیط زیست . از جمله فلزات سنگینی که مقدار زیاد آن در ]9-3[هد د

 تواند سرطانزا نیز باشند.بر مسمومیت و ایجاد مشکالت تنفسی مینمود. مقادیر بیش از حد این فلزات عالوه 

به کار  ]6[سطحی  و جذب ]5[ یونی تبادل  ،]4[غشایی فیلتراسیونتعددی مانند م هایروش صنعتی، هایفاضالب از فلزات سنگین حذف برای

 مساحت سطحی باال و خاصیتهایی با جاذب یشتر محققان است،اخیر که به دلیل سادگی و ارزان قیمت بودن مورد توجه ب در روش. گرفته شده است

 آب، تصفیه فرایندهایانواع  درها کاربرد آنهستند که  پلیمری هایهیدروژلها، جاذب این مصرفپرانواع از  ییکند. شومناسب استفاده می یونی تبادل

-ها است که با داشتن خواص مطلوبی نظیر واکنشچند الیه از آلومینوسیلیکاتبا ساختاری  کانی نرمیک  مونت موریلونیت. است مورد توجه قرار گرفته

، جاذب . در این مطالعه]3[رود های مورد استفاده در تصفیه آب بکار میپذیری باال با پلیمرها، سطح ویژه باال و تورم پذیری در ساخت نانوکامپوزیت

 .ه استمورد استفاده قرار گرفتو نیکل های کبالت ساخته شده و در فرایند جذب یون ونیتمونت موریلهیدروژل حاوی درصدهای مختلفی از نانوذرات 
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 آزمایش .2
 

محلول یکنواختی از آکریلیک اسید تهیه شده، درون حمام ابتدا به این منظور، بر اساس روش پلیمریزاسیون انجام گرفته است.  های ساخته شدههیدروژل

زودن تدریجی محلول هیدروکسید سدیم به آن، فرایند هیدرولیز انجام شد. ماده متیلن بیس اکریل آمید بعنوان عامل با اف سپس آب یخ قرار گرفته و

، مقادیر مونت موریلونیتدرصد وزنی نانوذرات  5و  3، 9به منظور ساخت هیدروژل پایه حاوی  در ادامهافزوده گشت.  محلول حاصلشبکه کننده به 

( قرار گرفته و C̊ 65آلتراسونیک همزده شد. پس از انجام مراحل فوق، محلول درون حمام آب گرم ) وسطلول اضافه و تمشخصی از این ماده به مح

ب 9 هایالف(. شکل9ساعت خشک شد )شکل  24محلول آمونیوم پرسولفات بعنوان آغازگر به آن افزوده گردید. ژل بدست آمده درون آون بمدت 

 .دهندرا نشان میو کبالت های نیکل های مصرف شده پس از جذب یوناذبج نیز به ترتیب تغییر رنگ ج9و 

  

  
ت؛ تغيير رنگ جاذب پس از جذب مونت موریلونينانوذره  %3الف( هيدروژل حاوي  – 1شکل 

 .ج( کبالتو  هاي ب( نيکلیون
 

 

 نتایج و بحث  .3

 

 تعیین مشخصات

در واقع  جذبی نوار ،هیدروژل پایه طیف دهد. دررا نشان می مونت موریلونیتوزنی  %3حاوی  پایه و هیدروژل طیف مادون قرمز هیدورژل 2شکل 
1-cm 2134  که با نوار مربوط به پیوند  شودمی نسبت دادهگروه هیدروکسیل  کششی ارتعاشات بهH-N مربوط به گروه  یجذب. پیک پوشانی داردهم

H-C 1 محل در آلیفاتیک-cm 2124   کششیارتعاشات  به ربوطمو نوار جذبیCOOH  1 در-cm 9222 ط به گروه کربونیل وو همچنین پیک مرب

در طیف هیدروژل حاوی  ایجاد کرده است. cm  9448-1نیز یک نوار جذبی در ناحیه C=Cپیوند دوگانه  اند.قابل مشاهده cm 9524-1 در طول موج

 O-Alو  O-Siهای ترتیب به گروهبه 593و  cm  9494-1های واقع درپیکوژل پایه، های اصلی مربوط به هیدرمونت موریلونیت، عالوه بر پیک 3%

 شود.نسبت داده می
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مونت وزنی  %3خالص و ب( هيدورژل حاوي  مونت موریلونيتالف(  طيف مادون قرمز– 2شکل 

 .موریلونيت
 

مربوط به  XRDاست. در طیف  1/2زاویه منحنی دارای نقطه بیشینه در  ایندهد. مونت موریلونیت خالص را نشان می XRDالف منحنی 3شکل 

های سیلیکات پراکندگی مناسب الیه و نانوذرات کمدهنده اندازه شود که نشانطیف شاخصی دیده نمیمونت موریلونیت،  %3هیدروژل اصالح شده با 

 در ماتریس پلیمری است.

 

 
مونت وزنی  %3خالص و ب( هيدورژل حاوي  موریلونيت مونتپراش اشعه ایکس الف(  طيف– 3شکل 

 .موریلونيت
 

 فلزات نیکل و کبالت بررسی جذب یون

. برای تعیین آورده شده است 4 در شکلمونت موریلونیت  درصد وزنی 5و  3، 9جاذب هیدروژل پایه حاوی  های جذب نیکل و کبالت توسطمنحنی

 رود:ها رابطه زیر به کار میمیزان حذف این یون

)1(100% 
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iC  غلظت اولیه وfC  کند و های کبالت را جذب میدر ابتدای فرایند جذب با سرعت باالیی یونغلظت نهایی محلول یون فلزی است. هیدروژل پایه

زمان اشباع جاذب کاهش یافته  وافزایش  جذب سرعتیدروژل پایه، به ه مونت موریلونیت. با افزودن نانوذرات شوداشباع می ،دقیقه 924 حدودبعد از 

در مورد جذب نیکل،  کبالت رسیده است.های یون دقیقه به درصد حذف کامل 14 حدود در زمان مونت موریلونیتوزنی  %3هیدروژل پایه با   است و

 وزنی مونت موریلونیت، %3هیدروژل پایه با  یده است در حالیکه رسکل های نییوندقیقه، به میزان اشباعی از جذب  944جاذب هیدروژل پایه در زمان 

های کبالت و نیکل یونجذب کاملی از دقیقه،  14 در زمان مونت موریلونیتوزنی  %3بنابراین هیدروژل پایه حاوی زمان اشباع کاهش پیدا کرده است. 

 دهد. نشان می

 ب الف

 ب الف
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 5و  3، 1توسط هيدروژل پایه با  ( نيکلکبالت و بهاي الف( منحنی جذب یون. 4شکل 

 .درصد وزنی مونت موریلونيت بر اساس زمان

 

 جذب درصد  جاذب، مقدار افزایش شود باطور که مشاهده مینشان داده شده است. همان 5های جذب شده در شکل تاثیر مقدار جاذب بر مقدار یون

 .گیردمی انجام جذب سریعتر فرایند و شدهبیشتر یون  تبادل جهت دسترس در فعال های سایت جاذب، مقدار افزایش با کند، زیرامی پیدا افزایش

 بدست آمده است. 8و  2بین  pHهای کبالت و نیکل در بیشترین میزان حذف یون

 

 
 .هاي الف( نيکل و ب( کبالت. تاثير مقدار جاذب بر مقدار جذب یون5شکل 

 

)2()(1 te

t qqk
dt

dq


 :شوددر آن معادله زیر حاصل می گیری از رابطه فوق و قرار دادن شرایط مرزیبا انتگرال
)3(ln)ln( 1tkqqq ete 

و ضریب  eqو   1kباشند. مقادیرمی  tبه ترتیب مقدار ماده جذب شده تعادلی و مقدار ماده جذب شده در زمان  qtو    qeثابت واکنش و k1که 
 شود:آورده شده است. معادله شبه درجه دو نیز به صورت زیر ارائه می 9ول مربوط به این مدل در جد (2Rهمبستگی )

)4()( 2

2 te

t qqk
dt

dq


 آید:گیری و قرار دادن شرایط مرزی، معادله زیر بدست میبعد از انتگرال
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-دهد که مدل شبه درجه دو انطباق بهتری با دادهمدل نشان می خالصه شده است. مقایسه ضریب همبستگی این دو 9پارامترهای این مدل نیز در جدول 

 .های تجربی جذب داشته است
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توسط  کبالت و نيکلهاي پارامترهاي مدل شبه درجه یک و شبه درجه دو براي جذب یون -1جدول 

  .مونت موریلونيت وزنی %3جاذب هيدورژل حاوي 

  مدل شبه درجه یک مدل شبه درجه دو

R2 K2 (g/mg.min) qe (mg/g) R2 K1 (1/min) qe (mg/g) پارامتر 

16/4  4428/4  2/58  88/4  44418/4  5/24  کبالت 

13/4  4425/4  2/58  19/4  44454/4  2/51  نیکل 

 

 
 

 گیرينتیجه .4

 
 مونت موریلونیتنانوذرات  نیکل از محلول آبی مورد استفاده قرار گرفت. افزودنکبالت و های هیدروژل بر پایه آکریلیک اسید بعنوان جاذب یون

وزنی  %3، جاذب حاوی مونت موریلونیتهای هیدروژل ساخته شده با درصدهای مختلف کارایی جذب این جاذب را بهبود داده است. از بین جاذب

دو انطباق بهتری نشان داده نیکل با مدل سینتیکی شبه درجه کبالت و های بهترین جذب را از خود نشان داده است. فرایند جذب یون مونت موریلونیت

 بیشترین مقدار  بوده است.  8و  2بین  pHمیزان جذب در  است.
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