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  چکيده
  

 آبي محيط وارد صنعتي هايپساب توسط معموالً که هستند انسان سالمتي براي خطرناک هايکننده آلوده جزء سنگين فلزات
 در و متفاوت pH سه سرب، فلز اوليه غلظت نه فعال، کربن و برنج شلتوک پوسته جاذب، دوز سه از آزمايش، اين در .شوندمي
 با که داد نشان مختلف هايغلظت در تعادل زمان بررسي .شد استفاده آبي محيط از سرب يون حذف براي تماس زمان چهار
 مقدار و برابر هم با جاذب دو هر براي تعادل زمان .يابد مي کاهش جاذب دو هر براي تعادل زمان محلول، ياوليه غلظت کاهش
 کارايي محلول، ياوليه غلظت کاهش با که داد نشان مختلف هايغلظت در جذب کارايي بررسي .آمد دست به دقيقه ۳۰ آن

 فعال کربن و برنج پوسته جاذب دو از سرب حذف وضعيت بهترين .شوندمي نزديک هم به و افزايش جاذب دو هر براي جذب
 محيط از باالتري سرب حذف توانايي فعال، کربن .است ليتر بر گرم ١ جاذب جرم در درصد ۴/٩٤ و ٤/٧٧ ترتيب به pH=۶ در
 سطحي جذب يندافر که داد نشان جذب هايداده بر فرونيدليچ و النگموير جذب دماي هم پارامترهاي برازش .داد نشان را آبي
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   مقدمه
 هاي فعاليت توسط سنگين فلزات به آبي محيط آلودگي
 مشکالت ترين مهم از يکي تکنولوژيکي، ي توسعه و صنعتي

 دليل به امر اين که است محيطي زيست جدي تهديدهاي و
 خاصيت و آنها بودن بيولوژيکي تجزيه غيرقابل سميت، آثار

 و (گوا است غذايي ي زنجيره در فلزات اين پذيري تجمع
 فلزات ).٢٠١٨ همکاران، و کوبيلسکا ؛٢٠١٠ همکاران،

 بر گرم ٦ از شيب ياتم يچگال با يعناصر ،نيسنگ
 کروم و يرو ،مس وم،يکادم سرب، مثل ،مترمکعب يسانت

 يهاپساب در داريپا يهاندهيآال عنوان به که هستند
 در ).٢٠١٦ همکاران، و ي(عل شوند مي محسوب يصنعت
 دليل به صنعتي واحدهاي از بسياري ،اخير هايدهه

 همراه فلزات اين ورود و سنگين فلزات از استفاده
 موجب را محيط آلودگي زيست محيط به خود هاي پساب
 به نفوذ با سرب ويژه به و فلزات اين ،متأسفانه .اند شده
 وارد جفت طريق از ندنتوامي سطحي و زيرزميني هاي آب
 را ايگسترده هايناهنجاري و شده انسان جنين بدن
 ترينمهم از سرب ).٢٠٠٧ همکاران، و (لي كنند ايجاد
 هايراه از که شودمي محسوب محيطي زيست هايآالينده
 در عنصر اين کند.مي آلوده را خاک و آب منابع ،مختلف
 ترينسمي جمله از مريكاآ زيست محيط سازمان فهرست
 و خاک پااليش رو، اين از شود.مي محسوب سنگين فلزات
 هايسياست نتريمهم از عنصر، اين با آلوده هايآب

 است توسعه حال در و صنعتي کشورهاي محيطي زيست
 فلزات که هنگامي ).١٣٨٢ ابراهيمي، و عطار (موحديان
 آيند،ميدر فلزي آلي مواد يا و عنصر درحالت سنگين
 بشري جوامع سالمت بر اي توجه قابل ثيراتأت توانند مي

 سبب تواندمي سنگين فلزات با تماس باشند. داشته
 و کليوي و کبدي نارسايي سلولي، پيري عصبي، اختالالت
 جذب ،امروزه ).٢٠١٠ ادواردز، و (لوفور شود زايي سرطان
 دليل به طبيعي هايجاذب ي وسيله به سنگين فلزات
 (استرنبرگ است گرفته قرار توجه مورد اقتصادي ي صرفه
 کشاورزي محصوالت جنبي هايفرآورده ).٢٠٠٢ درن و
 که جاذبي مواد يا ارزان هايجاذب عنوان به توانندمي
 حذف آبي محلول از را سمي فلزي هاييون توانند مي

 به ترتيب اين به و گيرند قرار استفاده مورد کنند،
 و (کومار شوند تبديل سودمند و مفيد ارزش، با محصوالتي
 کروم حذف بررسي به تحقيقي در ).٢٠٠٦ بانديپدياي،

)VI،( مس )II،( سرب )II( نيکل و )II( جاذب توسط 

 که داد نشان نتايج و پرداختند آبي هاي محلول از آلومينا
 باال جذب قدرت با کارآمد و صرفه هب مقرون جاذبي ،آلومينا
 از )II( نيکل و )II( سرب )،II( مس )،VI( کروم حذف در

 راجکومار، و (تاواماني است استفاده قابل آبي هايمحلول
 توسط شده اصالح شلتوک پوسته از آزمايشي، در ).٢٠١٣
 در موجود کادميوم جذب براي کربنات،بي سديم محلول
 سديم مختلف هايغلظت تأثير و استفاده آبي محلول
 جذب در شلتوک پوسته ظرفيت افزايش بر کربنات بي

 که داد نشان آن نتايج که گرفت قرار بررسي مورد کادميوم
 جذب تعادل زمان و ٦ برابر pH در جذب راندمان حداکثر

 حيدري، (شامحمدي است آمده دستبه ساعت ٥/١
 سرب هاي يون حذف مورد در )٢٠١١( سينگانان ).١٣٨٩

 (حاصل فعال بيوکربن از استفاده با فاضالب از کادميوم و
 نتايج که داد انجام اي مطالعه کاسني) سنتي داروي از

 حذف توانايي فعال، بيوکربن اين که بود اين از حاکي
 ٩٨ راندمان با کادميوم حذف و درصد ٩٥ راندمان با سرب
 براي نياز مورد pH ي بهينه مقدار داراست. را درصد
 ٨/٤ و ٥/٤ ترتيب به کادميوم، و سرب براي جذب حداکثر

 ١٠٠ براي بهينه شرايط در تماس زمان حداکثر و
 دوز با دقيقه ١٨٠ ليتر، بر گرم ميلي ١٠٠ محلول ليتر ميلي
 هايداده نتايج ،همچنين .است ليتر بر گرم٥/٢ جاذب
 فروندليچ و النگموير دماي هم مدل دو هر از پيروي تعادلي

 سرب حذف بررسي به ديگر، ايمطالعه در دادند. نشان را
 با شده اصالح مرغشتر پر لهوسي به آبي هايمحلول از

 حذف براي مرغشتر پر و شد پرداخته دروژنهي پراکسيد
 .گرديد استفاده شده سازي شبيه آبي هايمحلول از سرب
 با شده اصالح پر با سرب جذب حداکثر که داد نشان نتايج
 پر مقدار ساعت، ٨ زمان ،=٥pH در هيدروژن اکسيد پر
 ١ هاي غلظت براي گراد سانتي درجه ٣٠ دماي در گرم ٧/٠
 طور به جذب هايداده آمد. دست هب ليتر بر گرمميلي ١٥-

 مطابقت النگموير و فرندليچ هايايزوترم با بخشي رضايت
 پوست از استفاده ).١٣٩٢ همکاران، و (منشوري داشتند
 حذف براي خوب جاذب يك عنوان به شده، اصالح پرتقال
 (اکاتي، آبي هايمحلول از مس و سرب سنگين فلزات
 براي طبيعي جاذب يک عنوان به برنج سبوس از )،١٣٩٢
 از )،٢٠٠٥ همکاران، و (مونتانهر سنگين فلزات حذف
 و سرب حذف براي جديد جاذب يک عنوان به انار پوست
 )،٢٠٠٨ همکاران، و (االشتوخي آبي هايمحلول از مس

 با سازگار و ارزان جاذب عنوان به لينارگ پوست از استفاده
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 )٢٠١٦ همکاران، و ي(جوهر وهيج فلز حذف يبرا عتيطب
 از ،)٢٠٠٧( همکاران و عبدالغني است. دهش گزارش
 عنوان به اره خاک و ذرت چوب شلتوک، ي هپوست
 استفاده آبي محلول از سرب حذف براي هايي جاذب
 جاذب مقدار افزايش با که داد نشان مطالعات نتايج .کردند

 کاهش با و يابد مي افزايش سرب حذف درصد ماند، زمان و
 ۵ به ليتر بر گرم يميل ۵۰ از فلزي يون اوليه غلظت
 جاذب توسط سرب جذب ي  بازده ليتر، بر گرم ميلي
 اره خاک و برنج ي پوسته آزمايشي در يابد. مي افزايش
 و مس روي، کادميوم، (سرب، سنگين فلزات حذف براي

 استفاده پساب هاينمونه و صنعتي هايمحلول از نيکل)
 اوليه، غلظت و pH افزايش با که داد نشان نتايج و دش

 پوسته جذب ظرفيت و يافت افزايش سنگين فلزات جذب
 از جذب هايايزوترم ،همچنين .بود اره خاک از بيشتر برنج
 و (اسدي کرد تبعيت النگموير و فروندليچ هايمدل

 به راجع اندکي مطالعات تاکنون ).٢٠٠٨ همکاران،
 حذف براي فعال کربن و برنج ي پوسته زمان هم ي استفاده
 با تحقيق، اين در ،بنابراين است. شده انجام سرب يون
 و كارآمد اقتصادي، هاي روش كارگيري به لزوم به توجه
 هاي جاذب از بعضي جذب رفتار ،زيست محيط با سازگار
 يون حذف براي فعال کربن و برنج پوسته مثل طبيعي
 سرب فلز سطحي جذب ظرفيت بررسي -١ اهداف با سرب
 شلتوک پوسته جاذب دو روي بر آبي محيط در شده حل
 جذب ايزوترمي هاي مدل بررسي - ٢ ؛فعال کربن و برنج

 در مهم فاكتورهاي از يكي عنوان به فروندليچ، و النگموير
 جاذب يك ظرفيت تعيين براي جذب هاي سيستم طراحي

  شد. انجام جاذب، مصرف دنكر بهينه و
  

  ها روش و مواد
 توسط يآب محلول از سرب وني حذف بررسي منظور به

 در يشيآزما فعال، کربن و برنج شلتوک پوسته جاذب
 دوز سه در ها شيآزما شد. انجام يقاتيتحق شگاهيآزما

 ،٥/٠( آن يکايليس و برنج شلتوک پوسته جاذب، مختلف
 ،١٠( سرب فلز اوليه غلظت نه تر)،يل در گرم ١ و ٧٥/٠
 بر تريل در گرميليم )٥٠ و ٤٥ ،٤٠ ،٣٥ ،٣٠ ،٢٥ ،٢٠ ،١٥

 زمان چهار در و )٨ و ٦ ،٤( متفاوت pH سه جذب، ميزان
 يبنددانه شد. انجام قه)يدق ١٢٠و ٦٠ ،٣٠ ،١٥( تماس
 ذرات توسط يفلز يهاوني جذب مقدار در جاذب ذرات
 از ).١٩٩٧ همکاران، و ي(راج است ثرؤم برنج سبوس

 شلتوک ذرات از مناسب يبنددانه انتخاب منظور به ،رو اين
 آب با بار نيچند برنج شلتوک يپوسته از لوگرميک ٣ برنج،
 يخوب به ييشو ظرف عيما از استفاده با سپس و مقطر
 يدرجه ٩٠ دماي تحت ١(آون) گرمخانه در و شد شسته
 از يبخش البته د.ش خشک ساعت ٣ مدت به گراد يسانت
 ي درجه ٤٥٠ حرارت با کوره در برنج) شلتوک (پوسته آن
 و گرفت قرار ساعت ٤ مدت به ژنياکس بدون گراد يسانت
 برنج شلتوک يپوسته شد. هيته برنج شلتوک فعال کربن
 استفاده با کن، مخلوط دستگاه توسط شدن ابيآس از پس
 ٦٠٠ تا ٤٢٥ نيب هاي اندازه ،٤٠ و ٣٠ شماره هايالک از
 قطر يهندس متوسط که يطور به ؛شد داده عبور کرونيم

 انتخاب شيآزما براي و ديرس کرونيم ٥١٠ حدود به ذرات
 عناصر يهاوني يحاو يآب محلول ساخت يبرا دند.ش

 رينظ فلزات نيا آب در حل قابل يهانمک از سرب،
Pb(NO3)2، شد استفاده ،آلمان ٢مرک شرکت ساخت. 

 از مختلف هايغلظت با سرب هايمحلول ي تهيه براي
 در سرب يهامحلول د.ش استفاده استوك محلول
 ٥٠ و ٤٥ ،٤٠ ،٣٥ ،٣٠ ،٢٥ ،٢٠ ،١٥ ،١٠ يها غلظت

 سه در وستهيناپ هاي شيآزما و هيته تر،يل بر گرم يليم
 يريگاندازه ماندهيباق يهاغلظت و انجام مجزا ي مرحله

 و متوسط ن،ييپا سطوح يهاغلظت ،قيتحق نيا در شد.
 گرفته صورت يهايبررس قيطر از سرب نيسنگ فلز يباال
 يشگاهيآزما يهايبررس منظور به شد. گرفته نظر در
 و ريما ارلن يتريليليم ٢٥٠ يهاحجم قيطر از ق،يتحق
 دو از يوزن سطح سه ،نظر مورد يهاغلظت كارگيري به

 مورد فعال) کربن و شلتوک (پوسته جداگانه جاذب
 و محلول تركيب ،هاآزمايش تمامي در گرفت. قرار استفاده
 تكان دقيقه در دور ١٨٠ سرعت با شيكر يك روي جاذب
 محلول مخلوط ).٢٠٠٦ ،يايپديباند و (کومار شدند داده
 يصاف کاغذ از استفاده با برنج شلتوک يپوسته و يآب

 دستگاه ي لهيوس به و جدا گريکدي از ٤٢ ي شماره ٣واتمن
 يينها غلظت و قرائت ٢٣٨٠ مدل ٤المر نيپرک ياتم جذب
 شيآزما انجام يدما شد. يريگاندازه محلول در فلزات
 در است. شده گرفته نظر در گراديسانت ي درجه ٢٥±١
 حداکثر کينتيس جذب يهاشيآزما انجام با تينها

 جاذب يرو بر فلز جذب زانيم د.ش محاسبه جذب راندمان

                                                 
1- Oven 
2- Merck 
3- Whatman 
4- Perkin Elmer 
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 با جذب راندمان و qe ريمقاد است. شده داده شينما qe با
  د.ش محاسبه )٢( و )١( معادالت از استفاده

)۱(  ����������(%) = �� − ���� × 10 
 از (قبل يفلز وني ي هياول غلظت ،C0 معادله نيا در که

 وني هيثانو غلظت ،Cs و تريل بر گرميليم حسب بر جذب)
  .است تريل بر گرميليم حسب بر جذب) از (بعد يفلز

)٢(  �� = (�� − ��)� . � 
 حالت در شده جذب ي ماده يون مقدار ،qe همعادل نيا در

 يون اوليه غلظت ،C0 ؛گرم بر گرميليم حسب بر تعادل
 يون محلول غلظت ،Ce ؛تريل بر گرميليم حسب بر فلزي
 وزن ،m ؛تريل بر گرميليم حسب بر تعادل زمان در فلزي
 تريل حسب بر محلول حجم ،v و ؛گرم حسب بر جاذب
   است.
 و برنج شلتوک پوسته از جذب، يهازوترميا نييتع براي
 =۶pH در هاشيآزما و استفاده جاذب عنوان به فعال کربن

)pH يهاغلظت با و قه)يدق ۳۰( لتعاد زمان نه)،يبه 
 يليم ۵۰ و ۴۵ ،۴۰ ،۳۵ ،۳۰ ،۲۵ ،۲۰ ،۱۵ ،۱۰( فمختل
 هايداده شد. انجام سرب يفلز يها وني از تر)يل بر گرم

 هايهيشب يلهيوس به دما هم جذب هاي شيآزما از حاصل
 و شدند داده برازش چيدليفرون و ريالنگمو دماي هم
 دست به آنها يهمبستگ بيضرا و هيشب هر هاي ثابت

  آمدند.
 ياهيال تک جذب به مربوط ريالنگمو جذب زوترميا مدل
 ريالنگمو يخط مدل )،۲۰۰۴ همکاران، و (شنگ شوديم
  د.يآيم دستبه )۳( ي همعادل از
)٣(  1�� = 1�� × 1�� + 1� 

 يهامحل يوستگيپ به که است يثابت ،a باال ي همعادل در
 ،b و )؛گرميليم بر تريل ( دارد يبستگ جذب يانرژ و جذب
 است هيال کي ليتکم يبرا شده جذب يفلز وني مميماکز
 ،Ce و )؛گرم بر گرميليم( دارد يبستگ جذب تيظرف به كه

 عيما فاز در تعادل حالت در شونده جذب ماده غلظت
 در شده جذب ماده وني مقدار ،qe و )؛تريل بر گرميليم(

  است. )گرم بر گرميليم( تعادل حالت
 و ��� شيب با راستي خط ،��� مقابل در ��� منحني رسم
 را b و a توان مي ،بنابراين دهد.مي نشان را �� مبدأ از عرض
   ).۱۹۱۶ (النگموير، دكر نييتع

 شوديم فرض آن در و است يتجرب چيفروندل زوترميا مدل
 کنواختي جامد، جسم سطح يرو بر موجود مناطق که
 همکاران، و (اجمال دارند يمتفاوت جذب قدرت و يستندن

 زغال روي را مواد جذب ،فروندليچ ۱۹۰۶ سال در ).۲۰۰۳
 براي را زير تجربي مدل و داد قرار بررسي مورد چوب
 ي همعادل صورت به که داد پيشنهاد جاذب روي مواد جذب
  شود.يم انيب ۴
)۴(  ����� = 1� ����� + ���� 
 که هستند چيفروندل مدل بيضرا k، و n ،همعادل نيا در که
 نسبت جاذب جذب شدت و جذب تيظرف به ترتيب به
 log برابر در log qe منحني رسم از ،بنابراين د.نشويم داده

Ce 1 شيب داراي كه آيد مي وجود به راستي خط/n و 
 ).۲۰۱۱ همکاران، و (عمر بود خواهد K مبدأ از عرض
 يرو از )R2( يهمبستگ بيضرا و هامدل ثابت بيضرا
   شدند. سهيمقا گريکدي با و  گرفته نظر در يخط يهامدل

  
  بحث و نتايج
   جاذب دوز ريتأث يبررس
 اريبس يپارامترها از يکي که جاذب مؤثر دوز نييتع يبرا
 جذب يها شيآزما يسر کي ،است جذب نديافر در مهم
 مقدار افزايش با شد. انجام جاذب زود مختلف ريمقاد با

 و يافته افزايش دسترس قابل هاي جايگاه تعداد جاذب
 يابدمي افزايش فلزي هاييون حذف براي جاذب كارايي
 مقدار اثر ي مطالعه ).١٣٨٩ ،يارجمند و موسوي (زوار
 شده داده نشان ١ جدول در سرب درصد روي بر جاذب
 در جاذب از مختلف وزني مقادير ،كار اين انجام براي است.
 ليترميلي ١٠٠ با تماس در =٦pH و قهيدق ٣٠ زمان مدت
 قرارداده فلزي هاييوناز ليتر در گرمميلي ١٠ محلول از

   شد.
 ٥/٠از  جاذب مقدار ،وقتي شودمي طور كه مشاهده همان

توسط  سرب حذف يابد، درصدافزايش مي گرم ١به 
و براي کربن فعال آن  ٤/٧٧به  ٢/٤٧ي شلتوک از  پوسته

افزايش وزن  با رو، يابد. از اينافزايش مي ٤/٩٤به  ٥/٥٨از 
هاي ي جاذب  وسيله به سنگين درصد حذف فلزات جاذب،

ي بين  شد. از طرفي، مقايسه خواهد مورد مطالعه بيشتر
ي  هاي فلزي توسط کربن پوستهي يون شده قدار جذبم

دهد كه جاذب مورد مطالعه توانايي شلتوک نشان مي
ک و عبدالرزابيشتري براي تصفيه و جذب يون سرب دارد. 
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) کربن فعال حاصل از ميوه پالم را براي ٢٠١٧همکاران (
حذف فلزات سنگين سرب، کادميوم، مس و نيکل از 

ش کردند. نتايج نشان داد کربن هاي صنعتي آزمايپساب
فعال توانايي باالتري براي حذف اين فلزات سنگين از 
محيط آبي دارد که با نتايج پژوهش حاضر مطابقت دارد؛ 

توان به عوامل متعددي همچون خواص علت آن را مي
آن، ساختار  موجود در هاي عاملي شيميايي جاذب، گروه
ي ذرات) و  ازهسطح، اند مساحت فيزيكي جاذب (تخلخل،

نيز ماهيت شيميايي آهن مانند قطبيت، وزن مولكولي و 
). ١٣٨٩ي آن نسبت داد (زوار موسوي و ارجمندي،  اندازه

؛ ٢٠١٢آمده با نتايج (سينگ و سينگ،  دست نتايج به
) مشابهت دارد. همچنين، ١٣٩٣نيا و همکاران، مهدي

توسط  که تحقيقي با نتايج اين مطالعه در حذف سرب
) در حذف مس، کادميم و ٢٠٠٧( الچاغابيعبدالغني و 

شد،  انجام رز گياه نيل از محلول سنتتيک توسط سرب
  داشت. همخواني

 
 کربن و برنج شلتوک پوسته مختلف يدوزها ريتأث - ١ جدول

  سرب حذف درصد زانيم بر فعال

  )ليتر بر گرم( جاذب دوز
 سرب حذف درصد

  کشلتو پوسته کربن  شلتوک پوسته
۵/۰ ۲/۴۷  ۵/۵۸  
۷۵/۰  ۳/۶۴  ۶/۸۱  
۱  ۴/۷۷  ۴/۹۴  

  
  سرب حذف راندمان بر زمان تاثير
 سرب سنگين فلزي هاييون جذب درصد ميزان ،۱ شکل
 دهد.مي نشان زمان حسب بر را مطالعه مورد جاذب توسط
 و فرصت افزايش دليل به تماس، زمان افزايش با طبيعتاً
 جذب مقدار جاذب، ذرات با فلزي هاييون برخورد امکان
 جاذب بين تماس زمان كه وقتي رو، نيا از يابد.مي افزايش

 ميزان ،يابد افزايش فلزي هاييون حاوي هاي محلول و
 شودمي بيشتر جاذب ي وسيله به فلزي هاييون جذب
 ؛١٣٨٩ يدريح يشامحمد ؛٢٠٠٨ همکاران، و (شارما
 ؛٢٠١٣ همکاران، و يموس ؛١٣٩٠ همکاران، و يرفتار
 شامحمدي، و ارمندي جمالي ؛١٣٩٣ همکاران، و اين يمهد

١٣٩٢.(  
  

  
 از استفاده با سرب حذف راندمان بر تماس زمان ريتأث -١ شکل

 ١٠ سرب هياول (غلظت فعال کربن و برنج شلتوک ي پوسته
  تر)يل در گرم ١ جاذب مواد جرم و =٦pH تر،يل در گرميليم

  
 يبرا را ينيزم بادام ي پوسته ،)٢٠١٦( همکاران و يعل

 جينتا کردند. شيآزما يآب محلول از مس نيسنگ فلز حذف
 .است تماس زمان ريتأث تحت حذف، مقدار که داد نشان
 يها زمان در شود،يم مشاهده ۱ شکل در که گونههمان
 در که يطور به ؛ستباال اريبس جذب سرعت ه،ياول تماس
 شده جذب سرب غلظت درصد ٧٠ از شيب اول قهيدق ١٥
 جذب سرب درصد ٨٠ از شيب قهيدق ١٥ از پس و است
 يفلز عناصر حذف شدت زمان، گذشت با يول ؛است شده
 به قهيدق ٣٠ زمان از حاصل، جينتا طبق .ابدييم کاهش
 جاذب) (دو حالت دو هر در جذب زانيم شيافزا نرخ بعد
 ٣٠ از بعد که يطور به ؛است دهکر دايپ يثابت باًيتقر روند
 ،آن از پس و رسديم خود حداکثر به جذب مقدار ،قهيدق

 دقيقه، ٣٠از پس ،ديگر عبارت به شود.يم کم جذب شدت
 جامد فاز توسط شده جذب فلزي هاييون بين تعادلي

 قرا و گرددمي ايجاد آن با تماس در محلول و (جاذب)
 پس جاذب با تماس در فلزي) هاي(يون شونده جذب دادن
 داشت نخواهد جذب مقدار بر چنداني تأثير تعادل، زمان از

 ،يارجمند و يموسو زوار ؛٢٠٠٧ امز،يليو و نگهي(اماراس
١٣٨٩.(   

  
  سرب حذف راندمان بر pH اثر
 شونده جذب كه است مطرح زماني بيشتر پارامتر اين
 نيز خنثي هايمولكول چون ولي ؛باشد يوني صورت به
 براي است ممكن بنابراين باشند دوقطبي توانند مي
 ،واقع در باشد. تأثيرگذار پارامتر اين نيز ها مولكول گونه اين
 سطحي جذب شدت به -OH و +H هاييون كه آنجايي از
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 (زوار دهند تغيير را جاذب سطحي بار توانندمي ،شوندمي
 جينتا با شده حاصل جينتا ).١٣٨٩ ،يارجمند و موسوي
 )١٣٩٠( همکاران و يرفتار )،١٣٨٩( يدريح يشامحمد

 ،۲ شکل در دارد. مطابقت )١٣٩٣( همکاران و اينيمهد و
 pH حسب بر جاذب روي شده جذب فلزي يون درصد
 ريتأث مورد در قيتحق نيا جينتا است. شده داده نشان
 محلول از سرب وني حذف راندمان بر pH مختلف سطوح

 نشان برنج شلتوک کربن و شلتوک جاذب دو توسط يآب
 شيافزا باعث ٦ تا ٤ ي محدوده از pH رييتغ که داد

 باعث ٨ تا ٦ pH ي محدوده از و سرب حذف راندمان
 هب ؛است شده جاذب دو هر در سرب حذف راندمان کاهش
 توسط سرب يهاوني حذف راندمان نيکمتر که يطور
 نيشتريب و درصد ٢/٥٩ زانيم به =٨pH در شلتوک پوسته
 زانيم به =٦pH در شلتوک کربن به مربوط حذف راندمان

 يبرا جينتا به توجه با که است شده حاصل درصد ٤/٩٤
pH ٦ توانيم نهيبهpH= و ترن جينتا گرفت. نظر در را 

 يهاجلبک توسط سرب حذف يبرا )٢٠١٦( همکاران
 که داد نشان يشگاهيآزما طيشرا در برنج مزارع در موجود

 حذف راندمان شيافزا باعث ٦ تا ٤ ي محدوده از pH رييتغ
  شد. سرب

  

  
 پوسته توسط سرب حذف راندمان بر pH ريتأث -٢ شکل
 در گرميليم ١٠ سرب هياول (غلظت فعال کربن و برنج شلتوک

 قه)يدق ٣٠ تماس زمان و تريل در گرم ١ جاذب مواد جرم تر،يل
  

 مقدار حداکثر ،شودمي ديده شکل در که طور همان
 ٨ تا ٤ نيب pH ي محدوده در سرب عنصر براي شده جذب
 درصد و جاذب سطح بار بر اساس توانمي را امر اين است.
 و (ساالم کرد بيان محلول در هيدرونيوم هاييون

 عبارت به ).٢٠٠٧ امز،يليو و نگهياماراس ؛٢٠١١ همکاران،

 در +H يهاوني غلظت ،٤ از ترنييپا يهاpH در ،ديگر
 مثبت بار داراي جاذب سطح ،نتيجه در ؛است اديز طيمح

 جذب در فلزي هاييون و +H هاييون بين رقابت است.
 ي شدهايجاد ي دافعه و طرف يك از جاذب سطح روي بر
 سويي از مثبت بار داراي جاذب ذرات نيز و فلزي هاييون
 كاهش د.شومي جاذب توسط جذب كاهش باعث ديگر
 يهاوني شيافزا علت به باالتر يهاpH در جذب مقدار
OH- فلزي هيدروكسيدهاي رسوبات ايجاد نيز و محيط در 
 و يموسو زوار ؛٢٠٠٨، يحمدوائ و يبي(دجر است

 همکاران و فام ي مطالعه در ،نيهمچن ).١٣٨٩ ،يارجمند
 حذف يبرا جاذب عنوان به شکرين باگاس از که )٢٠١٥(

 گزارش ٦ برابر نهيبه pH ،ندبود کرده استفاده وميکادم
  است. شده

  
  يسطح جذب يهازوترميا يهاشيآزما
 ي رابطه ي دهنده نشان جذب زوترميا يهامدل يبررس
 غلظت و جاذب سطح در شده جذب ماده نيب يتعادل
 است محلول داخل در ماندهيباق شونده جذب ي ماده

 ترتيب به ٤ و ٣ هاي شکل ).١٣٨٩ ،يدريح ي(شامحمد
 براي را چيدليفرون و ريالنگمو همدماي هيشب يخط رسم
 يخط رسم ٦ و ٥ هاي شکل و شلتوك، يپوسته جاذب
 کربن جاذب براي را چيدليفرون و ريالنگمو دماي هم هيشب
 هايهيشب برازش از حاصل جينتا دهند.يم نشان فعال
 بيضرا اند.شده آورده ٢ جدول در چيدليفرون و ريالنگمو
 براي سرب فلز جذب زوترميا هاي مدل در يهمبستگ
 در آن فعال کربن و برنج شلتوك پوسته هاي جاذب
 ريالنگمو مدل و ٩٥٤٤/٠ و٩٣٢٤/٠ ترتيب به چيفروندل
  شد. حاصل ٩٠٧٥/٠ و٩١٢٤/٠
شود، براي هر دو جاذب گونه که مشاهده ميهمان
ي شلتوك و کربن فعال، ضريب همبستگي شبيه  پوسته
دماي فرونيدليچ بيشتر از شبيه النگموير است. از  هم
حيط آبي به بيني رفتار جذب سرب از م رو، براي پيش اين

ي شلتوك و کربن فعال با توجه به ي جاذب پوستهوسيله
دماي فرونيدليچ انتخاب و  ضريب همبستگي باال، شبيه هم

دست  به nشود. همچنين، با توجه به مقدار معرفي مي
توان هاي جذب ميآمده از برازش شبيه فرونيدليچ بر داده 

ي وسيلههاي سرب به  چنين نتيجه گرفت که جذب يون
ي شلتوك و کربن فعال از مطلوبيت خوبي جاذب پوسته

آمده  دست به nبرخوردار است. با توجه به اينکه ضريب 
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ي شلتوك است، براي جاذب کربن فعال بيشتر از پوسته
گرم بر ميلي ١٠هاي پايين (توان گفت که در غلظتمي

ي ليتر) مطلوبيت جذب کربن فعال کمي بيشتر از پوسته
- است. دستاوردهاي اين تحقيق با نتايج گزارش شلتوك

محمدي حيدري و  ) و شاه٢٠٠٧هاي لي و همکاران (
  دارند. ) مطابقت١٣٨٧معاضد (

  

  
 توسط سرب جذب النگموير ايزوترم مدل خطي رسم -٣ شكل

  شلتوك پوسته جاذب
  

  
 توسط سرب جذب چيفروندل ايزوترم مدل خطي رسم -٤ شكل

  شلتوك پوسته جاذب
  

  
 توسط سرب جذب النگموير ايزوترم مدل خطي رسم -٥ شكل

  شلتوك پوسته کربن جاذب
  

  
 توسط سرب جذب چيفروندل ايزوترم مدل خطي رسم -٦ شكل

  شلتوك پوسته کربن جاذب
  
  
  
  
  

  فعال کربن و شلتوك يپوسته يلهيوس به سرب جذب براي چيدليفرون و ريالنگمو همدماي هايهيشب برازش - ٢ جدول

  جاذب
  پارامترهاي همدماي النگموير پارامترهاي همدماي فروندليچ

n k R2 b  a  R2  
  ٩١٢/٠  ٠٢٦/٠  ١٨٩/٠  ٩٣٢/٠  ٧٨١/٤ ٤٥٩/١  پوسته شلتوک
  ٩٠٧/٠  ٠٢٩/٠  ٠٧٣/٠  ٩٥٤/٠  ١٨١/٩ ٨٩٥/١  کربن فعال

  
  گيرينتيجه
 +Pb2حذف راندمان که داد نشان نتايج تحقيق، اين در

 هاي محلول از فعال کربن و برنج شلتوک ي پوسته توسط
 دوز و +pb2 اوليه غلظت تماس، زمان ،pH ثيرأت تحت آبي،
 +Pb2 حذف براي باذج دوز و بهينه pH .است جاذب

 نياز مورد تعادل زمان .بود ليتر بر گرم ١ و ٦ ترتيب به
 فعال کربن و برنج ي پوسته روي بر +Pb2 يون جذب براي
 ي پوسته توسط حذف راندمان بيشترين .بود دقيقه ٣٠

 اوليه غلظت در )٤/٩٤( فعال کربن و )٤/٧٧( برنج شلتوک
 ي پوسته که داد نشان نتايج .بود ليتر در گرمميلي ١٠
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 براي زيادي پتانسيل داراي فعال کربن و برنج شلتوک
 ليو ؛هستند آبي هاي محيط از کاتيوني هايگونه حذف
 شلتوک ي پوسته به نسبت بيشتري راندمان فعال کربن
 ميزان در تفاوت به مربوط احتماالً که داد، نشان برنج
 هايشبيه برازش ،همچنين .ستهاجاذب ي ويژه سطح
 جذب هايداده بر چفرونيدلي و النگموير جذب دماي هم
 ايزوترم دو هر از سطحي جذب يندافر که داد نشان

 ميزان به اطالعات اما ؛كرد تبعيت النگموير و فروندليچ
   بود. متناسب فروندليچ ايزوترم با بهتري

  
  منابع
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