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  دهيچک
  

حذف مس  ي. به منظور بررسشود مي يبررس يآبشکر بر حذف مس از محلول يو پوشال ن ياه نياثر گ پژوهشن يدر ا
، زمان pHاز جمله  يمختلف يد. پارامترهاشن ييتع يها در حذف مس از محلول آب جاذب يوسته انجام و بازدهيناپ يها شيآزما

 ، زمانهفت هر دو جاذب برابر ينه برايبه pHش قرار گرفت. يجذب مس مورد آزما يه مس رويتماس، جرم جاذب و غلظت اول
به گرم ۵/۰ينه هر دو جاذب برابر قه و جرم بهيدق ۶۰شکر برابر يجاذب پوشال ن يقه و برايدق ۳۰برابر  يجاذب ن يتعادل برا

درصد به دست آمد. با  ۵۵/۹۳ و ۳۴/۸۷جذب  يب بازدهيبه ترتگرم جاذب، ۵/۰با شکر يپوشال نو  ين جاذب يبرا دست آمد.
از شکر يجاذب پوشال ن يدرصد و برا ۵/۴۲درصد به  ۹/۸۸ از يجذب ن يتر)، بازدهيبر ل گرم ميلي ۵ -۴۰ش غلظت مس (يافزا
ر يزوترم النگمويند جذب از مدل ايفرآمورد مطالعه،  يها زوترمين ايدر ب افته است.يکاهش  درصد ۸/۸۹درصد به  ۳۴/۹۳
ن يج ايداشتند. نتا يشتريمطابقت بک الگرگرن ينتيبا مدل س يشگاهيآزما يها ک دادهينتيس يها ن مدليت کرد. از بيتبع

  مس داشت. يها ونيدر حذف  يشتريت بيقابل ،ياصالح شده نسبت به جاذب ن شکريمطالعه نشان داد که جاذب پوشال ن
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 هاي آبي توسط ني و پوشال نيشکر مس از محلولبررسي سينتيک و ايزوترم جذب                                                                                ۷۶

  مقدمه
ه يق تخلين از طريآب توسط فلزات سنگ يآلودگ

در سراسر  يطيست محيزمشکل ک ي يصنعت يها فاضالب
است که در  ينيمس از جمله فلزات سنگ است.جهان 
 ).۲۰۱۲همکاران، م و يک( وجود دارد يصنعت يها فاضالب

مورد بسيار ها  ن از فاضالبين حذف فلزات سنگيبنابرا
مهم در  يها از جاذب ،فعالکربن  .توجه قرار گرفته است

مت يق بودن گران به توجه با. استن يحذف فلزات سنگ
 گران پژوهش ع،يوس درسطح ژهيوه ب ،کربن تجاري

 را ها آن از استفاده و مطالعه را گرييد متعدد هاي نيگزيجا
ن توسط يعالوه بر آن حذف فلزات سنگ د.ان دهكر شنهاديپ

 است يکاربرد يها نهياز گز ،نه و مطلوبيهز کم يها جاذب
) در ۲۰۱۲( ن و همکارانيشاه ).۲۰۰۸ن و همکاران، يدي(آ

ت ين با استفاده از زئوليبه حذف فلزات سنگ يقيتحق
به  ت قادريج نشان داده است که جاذب زئوليپرداختند. نتا
ب با يبه ترت يکل، سرب و رويم، مس، نيحذف کادم

درصد بوده است. با توجه  ۵۵و  ۹۹، ۲۸، ۷۵، ۳۲راندمان 
ل يپتانس يدارا يعيت طبيج به دست آمده زئوليبه نتا

 ياز فاضالب صنعت يونين کاتيدر حذف فلزات سنگ ييباال
عات ي) با استفاده از ضا۲۰۱۳( ن و همکارانيشاه .است

ن پرداختند. راندمان حذف يحذف فلزات سنگ به يکشاورز
 ۶۰و  ۶۹، ۷۲ يم، مس و رويفلزات کادم يب برايبه ترت

مورد  يها درصد به دست آمد. راندمان حذف جاذب
ها متفاوت بوده  نده و غلطت آنيمطالعه بر اساس فلز آال

عات ي) با استفاده از ضا۲۰۱۳( نگ و کومارياست. س
پرداختند.  يبه حذف مس از محلول آب يکشاورز

زان جاذب، زمان يه، مياول pHمختلف مانند  يپارامترها
جذب  نهيبه pHتماس و دما مورد مطالعه قرار گرفت. 

زوترم يا يها با مدل يشگاهيآزما يها شد. داده ششبرابر 
 يک مرتبه دوم همخوانيتينيو مدل س يچ و هالسيفروندل

ط يسازگار با مح ،شکريو پوشال ن ين يها جاذب داشتند.
قادر به حذف و  ،ريدپذيست، در دسترس، ارزان و تجديز
با  .)۲۰۱۳و همکاران،  ي(فراستهستند از فلزات  يليخ

نه حذف مس توسط يتا کنون در زمنکه يتوجه به ا
صورت نگرفته  يقيشکر تحقيو پوشال ن ين يها جاذب
شکر يو پوشال ن ين يها اثر جاذب ،در پژوهش حاضر، است

  .شود مي يبررس يبر جذب مس از محلول آب
  
  

  ها روش و مواد
ها در دانشکده  شي، آزماپژوهشن يدن به اهداف ايرس يبرا

از  ياه ني. گشدانجام  کرمانشاه يراز، دانشگاه يکشاورز
شکر يشکر از مزارع توسعه نياه پوشال نياهواز و گ يزارهاين

ن مواد پس از يا .دشه ير (اطراف اهواز) تهيرکبيام
س (ل يا اب گلولهيشو و خشک شدن توسط آسو شست

و سپس از  دندشخرد  کرويمدر حد  يها آنجلس) به اندازه
 يها ن گروهييتع براي. عبور داده شدند ۲۰۰الک شماره 

و  FTIRب آزمون يژه جاذب به ترتيو سطح و يعامل
 هاي محلول تمامه شد. يتهها  از جاذب SEMر يتصاو

 سولفات مس نمک از استفاده با مصنوعي طور به آزمايش
 مصنوعي هاي محلول اوليه pH شدند. تهيه ديونيزه آب و

 pH يک وسيله به و موالرNaOH ۱/۰ و HClاز  با استفاده

 جذب هاي آزمايش .شد تنظيم دلخواه مقادير در متر
 ظروف در و سلسيوس درجه ۲۰ ±۲در دماي  ناپيوسته،

 و واکنش ظرف عنوان به ليتري ميلي ۱۰۰ پروپيلن پلي
. شد انجام فلزي يون محلول از ليتر ميلي ۴٠کردن اضافه

و پوشال با جرم  يجاذب ن توسط يآبجذب مس از محلول 
گرم بر  يليم ۴۰تا  ۵از  مسه يگرم، غلظت اول ۲تا  ۱/۰
 واکنش، زمان طول در. شد يو زمان تعادل بررس pHتر، يل

 دقيقه در دور ١٥٠سرعت با لرزاننده دستگاه يمحلول رو
عبور  يصافکاغذ  از واکنش زمان از اتمام پس و قرارگرفت
 از استفاده با مس فلز يون باقيمانده و غلظت داده شد
 ساخت VARIAN 220 مدل اي اتمي شعله جذب دستگاه

حذف و  يبازدهدرصد  .شد گيري اندازه استراليا کشور
) محاسبه ۲) و (۱( معادلهب از يبه ترت مسزان جذب يم

  :شد
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زان جذب ماده حل شده در واحد يم qe ،باال معادلهکه در 

ه ماده حل شونده يغلظت اول Ci)؛ mg g-1جرم جاذب (
)mg L-1 ؛(Cfي، غلظت باق ) مانده ماده حل شوندهmg L-1 (

، V) و g، مقدار جاذب (mشدن زمان تعادل؛  يپس از سپر
 يها زوترميا اي يمعادالت تعادل .است) Lحجم محلول (

ها در  جاذب يها تين قابلييتع يروش مناسب برا: جذب
 يها مدل. است جذب زوترميآوردن ا دست به نده،يآال حذف
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و  ٤ي، هالس٣ني، تمک٢ري، النگمو١چيزوترم جذب فروندليا
به جذب مس به کاربرده شدند که  يبررس براي ٥نزيهارک

  ) نشان داده شده است:۷) تا (۳( معادلهبا  ترتيب
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، Ce)؛ mg g-1( يت جذب تعادلي، ظرفqe معادلهن يدر ا

 mgع (يغلظت ماده جذب شونده در حالت تعادل در فاز ما

L-1 ؛(a  وb زوترم، يا يها ثابتnمقدار  ي، شاخص ناهمگن)
1/n  ؛ )استک يدر محدوده صفر وbزوترم يا ي، ثابت تعادل

 bTو  KT چ،يزوترم فروندليثابت ا L mg-1،( Kfچ (يفروندل
و  A، يزوترم هالسيثابت ا nH و KHن، يتمکزوترم يثابت ا

B ت يقابل يبررس يبرا هستند.نز يزوترم هارکيثابت ا
 )RLر (يالنگمو بير از ضرياستفاده از معادله النگمو

  .شود ياستفاده م

)۸(  
)1(

1
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 ،باشد RL>1ه محلول است. اگر مقدار يغلظت اول C0مقدار 
استفاده از  ،باشد RL=1استفاده از مدل نامناسب، اگر 

مدل  ،باشد > RL >0 1 اگر است.مدل مناسب  يحالت خط
(رامش و  مدل ناکارامد است ،باشد RL=0مناسب و اگر 

 ).۲۰۰۷همکاران، 

به منظور مطالعه  :کينتيا سي يتعادلريغ تمعادال
 يها ند جذب، مدليکنترل کننده فرآ يها زميمکان

 ،٨اي انتشار درون ذره ، مدل٧و، مدل هو٦ک الگرگرنينتيس
  .به کار برده شد ١٠ الوويچو مدل ۹ ، مدل توانيمدل 

                                                             
1- frundlich 
2- langmuir 
3- Temkin 
4- Halsey 
5- Harkinz 
6- Pseudofirst_orderequation  
7- Pseudo second _ order equation 
8- Pore difffusion, intra-particle diffusion 
9- Power equation 
10- Elovich 
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 mg)؛ يت جذب تعادلي، ظرفqe(mg g-1)باال  معادلهکه در 

g-1)qt مقدار مس جذب شده در زمان ،t  وk1 (min-1) ،
ثابت معادله  k2(g mg-1 min-1)ثابت جذب مدل الگرگرن، 

عرض از مبدأ  C، يا ثابت معادله انتشار درون ذره kiهوو و 
 mg g-1)ه يسرعت جذب اول α، يا معادله انتشار درون ذره

min-1) ؛β ثابت واجذب ،(g mg-1) ؛qt جذب مس ، مقدار
 و يتوان معادله يها ثابت  bو aو  t(mg g-1)شده در زمان 

  . استه يدهنده سرعت جذب اول نشان αچ، يدر مدل الوو
  

  ها مدل يابيار ارزيمع
، از پژوهشن يمورد استفاده در ا يها مدل يابيارز يبرا
و  RMSEچه مقدار استفاده شد. هر RMSE و X2ار يمع
X2 دهد که برازش صورت گرفته با  ينشان م ،باشد کمتر

  انجام شده است. يدقت بهتر
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، qeدست آمده از برازش مدل،  ، مقدار بهqc، معادلهن يدر ا
 يها ، تعداد مؤلفهnش؛ يدست آمده از آزما مقدار به

 ،qexp مدل، برازش از آمده دست مقداربه ،qmش يآزما
   .است شيآزما از آمده دست به مقدار

  
  ج و بحثينتا
و پوشال  ين يها جاذب يرو SEM يرياندازه گج ينتا

نشان داد  ۱نشان داده شده است. شکل  ۱شکر در شکل ين
. است يو زبر ياديز يها يگود يدارا يکه سطح ن

تر و منافذ  سطح نرم يشکر داراين پوشال نيهمچن
ز يج آنالي. با توجه به نتااست ينسبت به جاذب ن يتر قيعم
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SEM باشد موثرتر مس جذب در شکرين پوشال جاذب رود که يانتظار م.  
 

     
  شکريو پوشال ن ين يها از جاذب SEMر يتصاو - ۱شکل 

  
موجود در هر جاذب از آزمون  يعامل يها ن گروهييتعبراي 

FTIR  ک يپ ۲). با توجه به شکل ۲د (شکل شاستفاده
مربوط  ۳۶/۱۰۳۵و  cm-1 ۰۸/۱۰۵۸ موجود در عدد موج 

و پوشال  ين يها ب جاذ يب برايبه ترت (C-O)وند يبه پ
شکر، يو پوشال ن ين يها جاذب يشکر نسبت داد. براين

 cm-1 ۵۵/۲۹۱۸موجود در عدد موج  يفرکانس ارتعاش

) (C- H يوندهايتوان به ارتعاشات پ يرا م ۷۴/۲۹۱۳و
ف ينشان داده شده در ط يوندهاينسبت داد. با توجه به پ

IR آزمون ،FT-IR وند يدر ساختار پ يعامل يها وجود گروه
، FTIRج يبه نتا ن با توجهي. بنابراكندد ييها را تأ جاذب
  در جذب مس دارند. ينقش مهم C-Oو  C-H يها گروه

  

  
 

  شکريو پوشال ن ين يها جاذب FTIRآزمون  - ۲شکل 
  

زمان  ،pH مانند ياثر عوامل: وستهيناپ يها شيج آزماينتا
ش و يآزما ه بر جذب مسياولتعادل، جرم جاذب، غلظت 

: هياول pHر يش تأثيج آزماينتا .شدان ير بيج به صورت زينتا
pH جذب  يمهم برا ياز فاکتورها يکي يه محلول فلزياول

. )۲۰۱۱(سن و کومز،  استمختلف  يها توسط جاذب
 از يبه عنوان تابع را مسجذب  يرات بازدهييتغ ۳شکل 

pH  ۱۰ه يبا غلظت اول ساعت ۵/۱در زمان تماس 
و پوشال  يگرم جاذب ن ۵/۰و  مستر يگرم بر ل يليم
  دهد. يشکر نشان مين

 ۲محلول از  pHشود، با افزايش  طور كه مشاهده مي همان
هاي پوشال نيشکر و ني به ترتيب بازدهي  ، در جاذب۸تا 

افزايش يافته  ۸۵تا  ۵۹/۳۹ و از ۶۱/۹۲% تا ۴۸حذف از 
براي جاذب ني، کمترين بازدهي  ۳ با توجه به شکلاست. 

افزايش يون هاي پايين،  pH باشد. در مي =pH ۲جذب در 
هاي محلول  با کاتيون +Hباعث رقابت بيشتر  هيدروژن

در نتيجه  گشتهجذب جاذب  مس به جاي +Hگرديده و 
و  کرده است (محمدکاهش پيدا  مسمقدار جذب 

، به علت افزايش pHبا افزايش تدريجي ). ۲۰۱۰همکاران، 
و  است مقدار جذب کادميم بيشتر شده +OHمقدار 

 ني

 Wavenumber(cm-1) 
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عالوه بر آن با کاهش  ،جذب نيز افزايش يافته بازدهي
نفي سطح جاذب افزايش يافته که بار م، +Hغلظت يون 

(ال افزايش جذب سطحي کادميم بوده است  ،نتيجه آن
، ۷هاي بيشتر از  pHدر ). ۲۰۱۴سادوي و عبدالوهاب، 

ثابت  تقريباً آنجذب مس روي جاذب رسوب کرده و 
مانده است. براي جاذب پوشال نيشکر نيز کمترين بازدهي 

 بازدهي ،pH. با افزايش تدريجي است =pH ۲جذب در 
است. بيشترين بازدهي حذف براي جذب نيز افزايش يافته 

 pH ۷در  ۰۴/۹۴و  ۰۱/۸۵ني و پوشال نيشکر به ترتيب 
ثابت أ تقريب مس، جذب هفتهاي بيشتر از pHدر است. 

) ۲۰۱۲توسط ساميا و همکاران (شده است. نتايج مشابهي 
هاي  در حذف کادميم، مس و سرب با استفاده از نانولوله

در حذف کرم و  )۲۰۱۱کربني و تحقيق باتاچريا و گوپتا (
به دست آمده آهن با استفاده از کائولينيت اصالح شده 

ها پايين بوده  اسيدي ظرفيت جذب جاذب pHکه در است 
 pHبنابراين ، ، جذب افزايش يافته استpHو با افزايش 
به دست آمد.  ۷پوشال و براي جاذب ني  مسبهينه جذب 

هاي ني و پوشال  نه جذب، در بين جاذببهي pHدر 
نيشکر، پوشال نيشکر قابليت بيشتري در جذب مس 

توان به باال بودن  داشته است. در توجيه اين مسأله مي
ها  هاي عاملي در آن سطح ويژه آن و افزايش تعداد گروه

 و اشاره كرد که با نتايج به دست آمده توسط تهراني
توسط جاذب  ١بلو) در حذف متيلن ۲۰۱۱همکاران (

 ۴شکل کائولينيت مطابقت داشته است. اثر زمان تماس: 
با  ۷بهينه  pHرا با زمان در  مستغييرات بازدهي جذب 

گرم جاذب  ۵/۰ و مسگرم بر ليتر  ميلي ۱۰غلظت اوليه 
تعيين زمان تعادل،  برايدهد.  ني و پوشال نيشکر نشان مي

، ۶۰، ۳۰، ۱۰هاي مختلف  ها براي زمان تماس آزمايش
طور که در شکل  د. همانشدقيقه انجام  ۳۶۰و  ۲۴۰، ۱۲۰
شود، براي جاذب ني، با افزايش زمان تماس  مشاهده مي ۴

به  ۷۵/۸۳دقيقه بازدهي جذب افزايش و از  ۳۰تا ۱۰از 
با گذشت زمان، ؛ اما است افزايش يافتهدرصد  ۳۴/۸۷

بنابراين زمان تعادل  ؛ده استشثابت  تقريباٌجذب  شدت
توسط جاذب ني در نظر  مسدقيقه براي حذف بهينه  سي

در تماس با جاذب پس از  مسگرفته شد. با قرار دادن 
ثير چنداني بر مقدار جذب نخواهد داشت. أتعادل، ت زمان

همخواني گران  ساير پژوهشتحقيق با نتايج  نتايج اين
 در جاذب پوشال). ۲۰۱۰(وانگ و همکاران،  داشته است
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اي اوليه، سرعت جذب بسيار باال بود؛ به ه در زماننيشکر 
دقيقه، بازدهي جذب به حداکثر  ۶۰اي که بعد از  گونه

درصد) و بعد از گذشت اين  ۵۵/۹۳مقدار خود رسيد (
زمان، تغييرات محسوسي در ميزان جذب مشاهده نشد و 

توان  شدت جذب مس کاهش يافت. علت اين پديده را مي
شال نيشکر تعيين پوبه کامل شدن ظرفيت جذب ني و 

 مسجذب  بازدهيبا توجه به نتايج به دست آمده . شد
توسط جاذب پوشال نيشکر بيشتر از ني بوده است. در 

افزايش زمان تماس جاذب با محلول  نيشکر،جاذب پوشال 
 هاي عاملي به دليل امکان تماس بيشتر يون با گروه

هاي مورد مطالعه مرتبط دانست. با اشباع شدن  جاذب
ها، ميزان جذب مس از محلول کاهش يافته، دو فاز  بجاذ

جامد و مايع تقريباً به حالت تعادل رسيده و نرخ جذب 
مس به سطح جاذب و نيز نرخ برگشت يون از سطح ذرات 
جاذب به درون محلول برابر گرديده است که با نتايج 

) همخواني داشته است. ۲۰۱۳تحقيق فراستي و همکاران (
دقيقه به عنوان زمان تعادل جذب  ۶۰و  ۳۰ بنابراين زمان

هاي  توسط جاذب موجود در ساختار جاذب (مکان مس
جذب)، مقدار جذب را افزايش داده و سطح ويژه جاذب 

  .پوشال بيشتر از جاذب ني بوده است
ثر در ؤديگر عوامل م اثر ميزان جاذب بر حذف مس: از

. در اين مرحله از استميزان جذب، مقدار جاذب 
 ۲و  ۵/۱، ۵/۰،۱، ۱/۰، مقادير مختلف از جاذب (ها يشآزما

 گرم ميلي ۱۰ليتر محلول) با غلظت اوليه  ميلي ۴۰گرم در 
براي جاذب ني  pH۷ دقيقه،  ۱۰زمان تعادل  ،مسليتر  بر

براي جاذب پوشال نيشکر  pH ۷ دقيقه،  ۳۰تعادل  و زمان
دقيقه به بررسي راندمان جذب پرداخته  ۶۰و زمان تعادل 

ني و  هاي توسط جاذب مساثر جرم جاذب بر حذف  شد.
طور  نشان داده شده است. همان ۵پوشال نيشکر در شکل 

 ۵/۰جاذب ني با جرم  مشاهده مي شود ۵شکل در که 
را داشته و  درصد) ۳۴/۸۷( گرم، بيشترين درصد جذب

ثير چنداني بر گرم تأ ۲به  ۵/۰افزايش جرم جاذب از 
دليل آن ناشي از اشباع  .نداشته است حذف مسبازدهي 

حذف  بازدهيبا  مسهاي جذب ني توسط  شدن جايگاه
درصد بوده است. افزايش جرم جاذب درصد حذف  ۳۴/۸۷

در جاذب ني  مسرا افزايش نداده است زيرا غلظت  مس
در محلول به تعادل رسيده است. کاهش  مسبا غلظت 

رفتاري با گذشت زمان واحد جرم جاذب جذب به ازاي 
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 ديگران نيز مشاهده شده است هاي پژوهشاست که در 
  ).۲۰۰۸(گوپتا و باهاتاچريا، 

تا  ۱/۰براي جاذب پوشال نيشکر با افزايش جرم جاذب از 
افزايش يافته  ۵۵/۹۳به  ۲۱/۸۷جذب از  بازدهيگرم،  ۵/۰

با که دليل آن بيشتر بودن سطح موجود براي جذب 
اما با افزايش جرم جاذب  است.بوده غلظت اوليه ثابت مس 

ثابت شده است.  اًتقريب ، بازدهي حذفگرم ۲به  ۵/۰از 
با غلظت  مسگرم جاذب پوشال براي حذف  ۵/۰بنابراين 

زدهي دليل افزايش با گرم بر ليتر کافي مي باشد. ميلي ۱۰
جذب با افزايش ميزان جاذب، افزايش سطح ويژه و 

هاي جذب بيشتر بوده است. در جرم هاي بيشتر از  مکان

گرم در جاذب ني و پوشال نيشکر حذف مس اضافي  ۵/۰
خيلي کم بوده، بنابراين افزايش جرم جاذب، درصد حذف 

آمده، با  با توجه به نتايج به دستمس را افزايش نداد. 
هاي ني و پوشال، ميزان جذب به  ن جاذبافزايش ميزا

تواند اين  همان نسبت افزايش نيافته است. علت آن مي
ها به هم  باشد که با افزايش ميزان جاذب، مقداري از جاذب

هاي جذب به اين دليل از  چسبيده و تعداد زيادي از حفره
). مقايسه دو ۲۰۱۳(فراستي و همکاران،  بين رفته است

بهينه براي  pHه بازدهي حذف مس در جاذب  نشان داد ک
جاذب پوشال نيشکر بيشتر از ني بوده است که 

دهنده عملکرد بهتر اين جاذب درحذف مس است.  نشان
  

  
  شکر يپوشال نو  ين يها ترات توسط جاذبيبر جذب نpH اثر  - ۳شکل 

  

  
  شکريپوشال نو  ينجاذب  يبا زمان برا حذف يرات بازدهييتغ - ۴شکل 

  

  
شکريپوشال ن و ين هاي جاذب بااز محلول  مسزان جاذب بر حذف ياثر م - ۵شکل 
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جاذب  به وسيله مسه ياثر غلظت اول: ه مسياثر غلظت اول
، ۱۰، ۵ه مختلف ياول يشکر با غلظت هايو پوشال ن ين

گرم  ۵/۰تر با استفاده از يگرم بر ل يليم ۴۰و  ۳۰، ۲۰
نشان  ۶در شکل ، =pH ۷شکر در يو پوشال ن يجاذب ن

، با ي، در جاذب ن۶با توجه به شکل  داده شده است.
تر، يگرم بر ل يليم ۴۰به  ۵از  مسه يش غلظت اوليافزا

افته يدرصدکاهش  ۵/۴۲درصد به  ۹/۸۸جذب از  يبازده
 يها ژه و مکانيسطح و مسن ييپا يها است. در غلظت

 يها تيند با موقعتوان مي مس يها ونيجذب باال بوده و 
کنش داشته باشند و  جذب موجود بر سطح جاذب برهم

ه، هر يش غلظت اوليبا افزا شتر بوده است.يجذب ب يبازده
جذب باال رفته، اما چون نسبت جاذب به  يچند مقدار وزن

 با يجذب يها ل اشباع بودن مکانيمحلول ثابت است به دل
جذب  يباال، بازده يها ماده جذب شونده، در غلظت

ل ثابت بودن مقدار ين به دليافته است. بنابرايکاهش 
، مسش غلظت يگرم)، درصد جذب با افزا ۵/۰جاذب (
گرم بر  يليم ۵ه کمتر از يتا غلظت اول. افته استيکاهش 

غلظت  يدرصد بود اما وقت ۹/۸۸جذب حدود  يبازده، تريل
 يافت بازدهيش يتر افزايگرم بر ل يليم ۴۰تا  مسه ياول

تواند پر شدن  يل آن ميد که دليدرصد رس ۵/۴۲جذب به 
و کاهش جذب غلظت  مسجذب  يجاذب برا يها تيسا
ر يساج يبا نتا پژوهشن يج ايباال باشد. نتا يها

نگ و همکاران، ي(د داشته است هماهنگي گران پژوهش
ه يش غلظت اوليبا افزا شکرين در جاذب پوشال ).۲۰۱۴

از  حذف يبازدهتر، يبر ل گرم ميلي ۴۰به  ۵از  مس
افته است. کاهش يدرصدکاهش  ۸/۸۹درصد به  ۳۴۲/۹۳
نسبت به جاذب پوشال  يدر جاذب ن مس حذف يبازده

بر  گرم ميلي ۴۰ه يداشته و در غلظت اول يب تندتريش
 ۸/۸۹و  ۵/۴۲ب يو پوشال به ترت يدر ن حذف يبازدهتر يل

ج به دست آمده ينتان با توجه به يشده است. بنابرادرصد 
 يشتريجذب ب يها ژه و مکانيسطح و يجاذب پوشال دارا
، در ۶بوده است. با توجه  به شکل  ينسبت به جاذب ن

در هر  حذف بازدهي مستر يبر ل گرم ميلي ۵ه يغلظت اول
ش غلظت ياما با افزا بودهکسان ي يبيتقربه طور دو جاذب 

شتر بوده يب يدر جاذب ن حذف يبازدهکاهش شدت  ،هياول
ل کمتر بودن يافته که به دليکاهش  يب تندتريشو با 
 است.  مس بودهن جاذب در جذب يت ايظرف

  

  
  شکريو پوشال ن ين هاي جاذب بابر حذف مس از محلول  هيغلظت اولاثر  - ۶شکل 

  
 يها زوترميبا ا يشگاهيآزما يها داده پژوهشن يدر ا

، )R2ن (ييب تبير ضريبرازش داده شدند. مقاد مختلف
) RMSEن مربعات خطا (يانگيشه ميو ر )x2( رياسکو  يکا
  ارائه شده است. ۱مختلف در جدول  يها مدل يبرا

هاي ايزوترم ارائه شده  با توجه به ضريب همبستگي مدل
هاي فرآيند جذب از مدل النگموير و  ، داده۲و  ۱در جدول 

و  RMSEهارکينز پيروي کرده است. مدل هالسي به دليل 
x2 ها همخواني نداشت. همچنين  باال با هيچکدام از داده

هاي مورد  مشاهده شد که مدل النگموير نسبت به مدل
پايين تري بود. در ايزوترم  RMSEباال و  R2بررسي، داراي 

هاي ني و پوشال  النگموير، حداکثر ظرفيت تبادلي جاذب
گرم بر گرم به دست  ميلي ۹/۹و  ۱۳/۶نيشکر به ترتيب 

در ايزوترم النگموير براي جاذب ني و  bست. مقدار آمده ا
گرم به  ليتر بر ميلي ۶۲/۱۲و  ۷۹/۶پوشال نيشکر برابر با 

هاي  را با تغيير در غلظت RLدست آمد. تغييرات ضريب 
نشان داده شده است. با توجه به  ۷اوليه مس در شکل 

بين صفر و يک بوده  RLهاي به دست آمده پارامتر  منحني
ني و پوشال نيشکر داراي  هاي جاذبدهد  مي که نشان

قابليت حذف مس از محلول آبي با استفاده از جذب 
سطحي بوده است. با توجه به اينکه معيار بررسي کارآمد 
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است RL بودن يا نبودن مدل النگموير، استفاده از ضريب 
در تمامي نتايج، اين  bو با توجه به مثبت بودن پارامتر 

صفر و يک بوده، در نتيجه استفاده از ضريب همواره بين 
  ها مناسب بوده است. مدل النگموير براي برازش داده
 

هاي ايزوترم بر جذب مس  نتايج حاصل از برازش مدل -۱جدول 
  دقيقه) ۳۰، زمان تعادل برابر =۷pHبا جاذب ني (

 RMSE X2 R2  مدل

  ۱۳۱/۰  ۸۷/۶  ۷۸/۲  فروندليچ
  ۹۵/۰  ۱۶/۴  ۳۲/۰  النگموير
  ۱۷۴/۰  ۱۵/۵  ۹۹۷/۰  تمکين
  ۸۴/۰  ۵/۷  ۹۰/۳  هالسي
  ۹۲/۰  ۴۱/۴  ۴۰/۲  هارکينز

  
هاي ايزوترم بر جذب  نتايج حاصل از برازش مدل -۲جدول 

 ۶۰، زمان تعادل برابر =۷pHمس با جاذب پوشال نيشکر (
  دقيقه)

 RMSE X2 R2  مدل

  ۳۰/۰  ۳۷/۸  ۳۵/۳  فروندليچ
  ۹۸/۰  ۴۱/۳  ۹۷/۰  النگموير
  ۵۵/۰  ۱۹/۶  ۲۴/۳  تمکين
  ۵۴/۰  ۱۴/۹  ۲۸/۳  هالسي
  ۹۵/۰  ۶۹/۴  ۷۶/۱  هارکينز

 RLر داه مس، مقيش غلظت اولي، با افزا۷با توجه به شکل 
دهد در  يدا کرده که نشان ميل پيبه سمت صفر م

و  يجاذب ن يون مس رويمس، جذب  ياالب يها غلظت
. در مدل است انجام نشده يشکر به طور مطلوبيپوشال ن

افته است. يش يت جذب افزاي، ظرفkfش يافزاچ، با يفروندل
ب يشکر به ترتيو پوشال ن ين يها جاذب يبرا kf دارمق

گرم به دست آمده است که  بر تريل ۶۴/۱۰و  ۱۸/۷برابر با 
شکر نسبت يت جاذب پوشال نيش ظرفيدهنده افزا نشان
 بررسين يجذب مس بوده است. در ا يبرا يبه ن
 ۳۸/۰و  ۱۴/۰ در محدوده چ)ي(ثابت فروندل n/1 هاي بيضر
. جذب مطلوب در محدوده دهد يدست آمده که نشان م به

 ط جذب مطلوب بوده است.يشرا ني. بنابرااست کيصفر و 
زوترم ين ايينسبت پابه  يب همبستگيضر دارمقن يهمچن
همگن نبوده است. ريند جذب غيچ نشان داد که فرآيفروندل
جاذب پوشال شکر، يو پوشال ن يسه دو جاذب نيدر مقا

ل يبه دل شايدبوده که  يشتريت جذب بيظرف يشکر داراين
 بر اساس( استساختار متخلخل و نرم سطح جاذب پوشال 

 از حاصل جينتا ،۴ و ۳ جدول. )SEM زيآنال جينتا
 وپوشال ين جاذب با مس وني کينتيس جذب يها شيآزما

  .دهد يم نشان را شکرين

  

  
  شکر يو پوشال ن ين هاي جاذب يبرا ه مسير در غلظت اولييبا تغ RL بيرات در ضرييتغ - ۷ شکل

  
  يجاذب ن با مسون يک برازش داده شده بر جذب ينتيس يها مدل يپارامترها - ۳جدول 

 RMSE X2 R2  مدل

  ۳۰/۰  ۰۵/۴  ۳۹/۰  هوو
  ۹۲/۰  ۱۸/۳  ۲۷/۰  الگرگرن

  ۲۷/۰  ۱۰/۶  ۵۳/۲  درون ذره اي
  ۳۰/۰  ۱۴/۶  ۲۶/۲  تواني
  ۳۲/۰  ۰۹/۶  ۲۵/۲  الوويچ
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 ۸۳                                                                                                          ۱۳۹۶/ بهار ۲۴/ پياپی ۱/ شماره ۱۱ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 شکر يجاذب پوشال ن باون مس يک برازش داده شده بر جذب ينتيس يها مدل يپارامترها - ۴جدول 

 RMSE X2 R2  مدل

  ۲/۰  ۶۱/۲  ۶۱/۵  هوو
  ۸۷/۰  ۰۱۲/۱  ۱۰/۰  الگرگرن

  ۲۷/۰  ۴۵/۵  ۵۳/۲  درون ذره اي
  ۳/۰  ۰۴/۲  ۵۲/۵  تواني
  ۸۲/۰  ۳۴/۱  ۳/۰  الوويچ

  
 RMSEبا  چيو الوو الگرگرن، مدل ۴و  ۳با توجه به جدول 

 يها بر داده يتر، برازش بهتر بزرگ R2تر و  کوچک x2و 
ت يمقدار ظرف، يدر جاذب نداشته است.  يشگاهيآزما

گرم بر  يليم ۳۷/۵(مدل الگرگرن جذب محاسبه شده 
ش يدست آمده از آزماه ب يها ت جذب دادهي) با ظرفگرم

داشته و مدل هوو،  هماهنگي) گرم گرم بر يليم ۷۳/۶(
گرم بر  يليم ۱۴/۳ت جذب محاسبه شده (يمقدار ظرف

دست آمده از ه ب يها ت جذب دادهياز ظرف کمتر) را گرم
در ) برآورد کرده است. گرم گرم بر يليم ۷۳/۶ش (يآزما

ت جذب محاسبه شده يشکر، مقدار ظرفيجاذب پوشال ن
ت جذب داده يتر) با ظرفيگرم بر ل يليم ۳۰مدل الگرگرن (

) گرمگرم بر  يليم ۳۱ش (يدست آمده از آزماه ب يها
ت جذب محاسبه يداشته و مدل هوو، مقدار ظرف هماهنگي

ت جذب ي) را کمتر از ظرفگرم گرم بر يليم ۳۵/۱۲شده (
) گرمگرم بر  يليم ۳۱ش (يدست آمده از آزماه ب يها داده

هر دو  يبرا ۴و  ۳با توجه به جدول برآورد کرده است. 
به دست آمده از مدل انتشار  يونيمعادله رگرس جاذب،
در  q شكلصفر بوده (ريعرض از مبدا غ ي، دارايا ذره درون

به  يا ذره ن مدل انتشار درونينبوده)، بنابرا يخط t0.5مقابل 
ه جذب نبوده و يزم سرعت اوليکنترل کننده مکان ييتنها
همزمان صورت گرفته  يا ذره زم جذب و انتشار درونيمکان

ها نشان داد که  مدل RMSEو  R2ر يسه مقاديمقااست. 
و  RMSEباالتر و  R2ند جذب از مدل الگرگرن (يفرا
x2 (ن دو جاذب مورد ين بياست. همچن پيروي كردهکمتر

نسبت به  يت جذب باالتريظرف شکري، پوشال نبررسي
شتر و در يژه بيداشت که نشان دهنده سطح و يجاذب ن

  .استشکر در حذف مس يپوشال نت باالتر يجه قابلينت
  
  يريگ جهينت

ر يثأنه تيزان جاذب بهيه و ميغلظت اول بررسين يدر ا
نه داشتند. يو زمان تماس به pHبر حذف مس در  ياديز
ش زمان ي. با افزاانجام شد pH=۷ن جذب مس در يشتريب

افت تا يش يجذب مس افزا يزان جاذب بازدهيم و تماس
گرم جاذب به  ۵/۰قه و يدق ۶۰و  ۳۰نکه در زمان تماس يا

جذب ثابت  يشکر بازدهيو پوشال ن يجاذب ن يب برايترت
جذب  يبازده ه مس،يش غلظت اوليشد و برعکس با افزا

 پيروير يالنگموزوترم يند جذب از ايفرآ افت.يکاهش 
مدل  با جذب هاي آزمايش از آمده به دست نتايجکرد.  يم
ج يبا توجه به نتا .داشت كامل هماهنگيک الگرگرن ينتيس

شکر يو پوشال ن ين يها به دست آمده، استفاده از جاذب
نه يکم هز يک تکنولوژي يحذف مس از محلول آب يبرا

ه يتصف يعات محصوالت براياز ضا دوبارهبوده و استفاده 
ن دو جاذب مورد مطالعه، يب .استدوارکننده يفاضالب ام

نسبت به  يت جذب باالتريظرف يشکر  دارايپوشال ن
شتر و در يژه بيبودکه نشان دهنده سطح و يجاذب ن

  .استشکر در حذف مس يپوشال نت باالتر يجه قابلينت
  

  گزاری سپاس
بوده رازي كرمانشاه از طرح دانشگاه  يبخش پژوهشن يا

دانشگاه  يله از معاونت محترم پژوهشين وسياست. بد
 يطرح تشکر و قدردان يمال يها تيبابت حما يراز
  گردد. يم
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