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 و وستهيناپ طالعات(م گز درخت شده اصالح اره خاک با يآب يها محلول از (VI) کروم حذف
  )يستون

  
   ٢يشامحمد شايان و *١يبروجن نيديس سجاد ديس

  
  

  چکيده
  
 خاک محلي جاذب از استفاده ،پژوهش اين از هدف است. ياديز تياهم يدارا پساب و آب از ندهيآال مواد حذف حاضر حال در
 يبرا وستهيناپ حالت در کروم حذف يبررس .است يآب محلول از يتيظرف شش کروم حذف يبرا گز درخت شده اصالح اره

 از يستون پيوسته، جريان حالت در کروم حذف يبرا همچنين .شد انجام ،مطلوب ايزوترم مدل و تعادل زمان نه،يبه pH تعيين
 ستون عملكرد .شد استفاده يثقل انيجر با ثابت بستر کي عنوان به متر يسانت ۳ قطر و متر يسانت ۳۰ ارتفاع با شهيش جنس
 ۱۰و ۸ ،۶ورودي کروم غلظت و متر يسانت ۱۴ و ۱۲ ،۱۰ جاذب بستر ارتفاع قه،يدق بر تريل يليم ۸ و ۵/۶ ،۵ يها دبي در جاذب

 جينتا .شدند تعيين مدل پارامترهاي و شد بررسي ،BDST مدل با جاذب ستون رفتار تينهادر .شد بررسي تريبرل گرم يليم
 با .است قهيدق ۱۲۰ تعادل زمان و ۱ معادل pH در شده اصالح اره خاک با کروم جذب بازده حداکثر که داد نشان پژوهش
 شيافزا با نيهمچن ابد.ي مي افزايش ستون شکست نقطه به رسيدن زمان بستر، ارتفاع افزايش با آمده، دست هب جينتا به توجه

 تيظرف يطرف از .است شده کم ستون شکست زمان جهينتدر و شده شتريب شكست يها منحني شيب ه،ياول غلظت و يدب
   ابد.ي يم شيافزا ه،ياول غلظت و يدب کاهش بستر، ارتفاع شيافزا با جذب
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   مقدمه
 يصنعت توسعه با که ستيز طيمح در نيسنگ فلزات انتشار

 در ياصل مشکالت از يکي ،است همراه تيجمع شيافزا و
 يستيز هيتجز قابل فلزات نيا .است کشورها از ياريبس

 مزمن زنده موجودات بدن در ها آن يسم اثرات و نبوده
  ).۲۰۰۵ ،يپ و (شوکال است
 هاي پساب در كه است سنگين تافلز جمله از كروم

 و سازي چرم نساجي، كاري، آب صنايع قبيل از صنعتي
 کروم .)۲۰۰۱ ،همکاران و (گوپتا شود مي يافت سازي كود
 نديفرآ که است سرطان جاديا ثرؤم عامل يتيظرف شش
 يکروموزوم انحرافات سبب و دهد يم رييتغ را DNA ثبت
 تهوع، ايجاد معده، درد موجب نيهمچن شود. يم يمهم

 همکاران، و يکي(داک شود يم يزيخونر و اسهال استفراق،
۲۰۰۲.(  
 معكوس اسمز فرآيند جمله از مختلفي هاي روش تاكنون
 و (الکساندرا الكترودياليز )،۲۰۰۲ همکاران، و (حافظا

 )۲۰۰۴ همکاران، و يکي(هوب يون تبادل ،)۲۰۰۰ همکاران،
 شده بررسي سنگين فلزات حذف براي ها روش ساير و

 فلزات كامل حذف عدم دليل به فرآيندها گونه اين .است
 خاص هاي محدوديت داراي باال هزينه همچنين و سنگين
 و ثرؤم يها روش از ييک شرايط، اين در .هستند خود

 از استفاده ).۲۰۰۸ (کووا، است جذب روش ،باصرفه
 يمصنوع يها جاذب با ها آن ينيگزيجا و يعيطب يها جاذب
 مهم اريبس توسعه حال در يکشورها يبرا ژهيو به ،يواردات
 از ياديز يها جاذب ).۲۰۰۸ ه،يدا آبو و انبر -(آل است
 اره خاک )،۲۰۰۸ همکاران، و ي(نامن گندم سبوس جمله
 )،۲۰۰۷ نوهوگلو، و (مالکاو يچا ب)، ۲۰۰۹ بابو، و (گوپتا
 و ي(ل شده اصالح ماسه و )۲۰۰۷ ،يزک و نياسمي( بلوط

 حذف يبرا يا گسترده طور به راياخ )۲۰۱۰ همکاران،
  .اند کرده يبررس را يآب يها محلول نيسنگ فلزات
 مقاوم سيستان كوير در كه است درختي تنها گز درخت
 تمام در نيز درخت اين اره خاک .است اديز آنجا در و بوده

 به يفلز يها ونيکات دارد. وجود محلي هاي كارگاه
 و )COOH( ليکربوکس مانند اره خاک يتابع يها  گروه

 و ي(اسد شود يم آزاد +H و چسبند يم )OH( ليدروکسيه
   ).۲۰۰۸ همکاران،

 يها يبررس از آمده دست هب جذب تيظرف عمل در
 لوتيپا اسيمق در يقيدق اطالعات است ممکن وستهيناپ
 انجام به ازين رو، نيا از ندهد. را يستون ستميس کي در

 دارد وجود ستون از استفاده با ستهويپ يها يبررس
   ).۱۹۸۲ همکاران، و لديي(بنف

 محلي جاذب کردن جايگزين ،پژوهش اين اصلي هدف
 است. فعال كربن جاي به گز درخت شده اصالح اره خاک

 حذف در جاذب بستر ستون يپارامترها نييتع بنابراين،
  .است يبررس نيا فرعي يها هدف عنوان به آب از کروم

  
  ها روش و مواد
  محلول هيته
 کرومات يد از ،يظرفيت شش کروم محلول تهيه يبرا

 مرحله، هر در شد. استفاده %۹۵ خلوص درجه با ١پتاسيم
 با برگشتي و رفت شيکر يک يرو جاذب و محلول ترکيب
 کاغذ از سپس و شد داده تکان دقيقه در دور ۱۸۰ سرعت
 ماندهيباق کروم غلظت و گذرانده ۴۰ ارهشم واتمن يصاف
 کارخانه (ساخت ٢اسپکتروکوانت دستگاه با محلول در

 آزمايش، مراحل کليه در .شد يگير اندازه آلمان) مرک
 کنترل گراد يسانت درجه ۲۵±۱ محدوده در اتاق دماي
 محلول pH ها آزمايش تمامي در که است ذکر به الزم شد.
 تنظيم سديم هيدروکسيد و کيسولفور اسيد از استفاده با

 PTR (مدل متر pH دستگاه با مرحله هر در آن pH و شد

  )۲۰۱۰ همکاران، و (مارتا شد يگير اندازه )79
  
  جاذب هيته

 با و شد تهيه ينجار کارگاه از ٣گز درخت اره خاک
 تا ۱۸/۱ بين يها اندازه ۱۶ و ۸ شماره يها الک از استفاده

 سپس .شد انتخاب ها آزمايش انجام يبرا متر يليم ۳۶/۲
 با را يعيطب اره خاک از گرم ۱۰۰ اره، خاک اصالح يبرا
 محلول م.يديرسان تريل ۲ حجم به موالر ۱/۰ کيترين دياس
 جاذب انتها در و شد گذاشته کريش يرو ساعت ۴ مدت به
 ۶۰ يدما با گرمکن در و شسته يخوب هب مقطر آب با را

 سماناُ( شد خشک ساعت ۱۲ مدت به و گراد سانتي درجه
 اصالح اره خاک اتيخصوص از يبرخ ).۲۰۱۰ همکاران، و

 شده ارائه ۱ جدول در پژوهش نيا در استفاده مورد شده
  است.

  
  
 

                                                
1- K2Cr2O7 
2- Spectroquant 
3- Tamarix 
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 گز درخت شده اصالح اره خاک اتيخصوص -۱ جدول
  مقدار  اتيخصوص

  )( ذرات قطر نيانگيم
  )( يواقع يچگال

  )( ژهيو سطح

۷۷/۱ 
  

۲۷۳/۰ 
  

۹۳/۰  
 

  ناپيوسته يها شيآزما
 تعادل زمان نه،يبه pH تعيين يبرا ناپيوسته يها آزمايش

  .شد انجام مطلوب ايزوترم مدل تعيين و
  

 جذب نهيبه pH نييتع
 گرم ۲ کي هر داخل در و انتخاب ارلن ۵ شيآزما نيا در

 محلول از استفاده با و ختهير شده اصالح اره خاک جاذب
 دهيرسان تريل يليم ۱۰۰ حجم به کروم تريل بر گرم يليم ۸

 و شدند گذاشته شيکر يرو ها محلول ).۲۰۰۲ ات،ي(ب شد
 يرو از ترتيب به ها نمونه دقيقه ۱۸۰ زمان مدت از بعد

 محلول در ماندهيباق کروم غلظت و برداشته شيکر
  ).۲۰۰۶ همکاران، و (مالکاو شد يريگ اندازه

  
   جذب تعادل زمان تعيين
 تريل يليم۱۰۰ ها آن از يک هر در و انتخاب را ارلن ۸ تعداد
 آن pH که ليتر بر گرم يميل ۸ غلظت با کروم فلز محلول

 همچنين، شد. ريخته بود، شده ميتنظ بهينه pH يرو
 از يک هر به شده اصالح اره خاک جاذب از گرم ۲ مقدار
 يسپر از بعد شد. داده قرار کريش يرو و اضافه ها ارلن
 غلظت دقيقه)، ۲۴۰ تا رصف (از مختلف يها زمان شدن
  شد. يگير اندازه محلول در ماندهيباق کروم

  

 زوترميا يها يبررس
 که است يمعادالت شامل جذب زوترميا اي يتعادل يها مدل
 کار به ثابت نسبت به يدما کي در و تعادل زمان در
 مقادير ايزوترم جذب يها آزمايش انجام يبرا روند. يم

 يحاو يها ارلن در و انتخاب ليتر بر گرم ۲۰ تا ۱ از  جاذب
 ليتر بر گرم يميل ۸ غلظت با کروم محلول تريل يليم۱۰۰
 ۱۸۰ شدن يسپر از بعد ها محلول تيدرنها شد. ريخته

 يريگ اندازه ها آن غلطت و برداشته کريش يرو از قهيدق
 و فروندليچ مدل شامل ايزوترم جذب يها مدل سپس .شد

 شدند. داده برازش آزمايش از حاصل يها داده بر النگموير،
 از حاصل هاي داده بر تعادلي هاي مدل برازش يبرا

 Matlabر افزا نرم از و معادالت غيرخطي شكل از آزمايش
  استفاده شد.

  

  يستون يها آزمايش
 ستون از کروم، حذف يبرا نيهمچن پژوهش نيا در
 متر يسانت ۳ قطر و متر يسانت ۳۰ ارتفاع با يا شهيش
 يبرا .شد استفاده يثقل انيجر با ثابت بستر کي عنوان به

 از ستون يانتها و ابتدا در جاذب، خروج از يجلوگير
 ياحتمال يخطاها کاهش يبرا .شد استفاده شيشه پشم
 ۳۰ مدت به ابتدا بستر، در غبار و گرد وجود از يناش

 مدل پريستالتيک پمپ با( ستون داخل به مقطر آب دقيقه
arabaks TTK-101D( ستون کيشمات ۱ شكل .شد پمپاژ 

 .دهد مي نشان را استفاده مورد يشگاهيآزما
  

  
  استفاده مورد يشگاهيآزما ستون کيشمات -۱ شکل

  

 از شکست، يها يمنحن بر ستون ارتفاع ثيرأت يبررس يبرا
 يبررس يبرا و متر) يسانت ۱۴ ،۱۲ ،۱۰( متفاوت ارتفاع ۳
 ليتر) بر گرم يميل۱۰ و ۸ ،۶( غلظت ۳ از ،غلظت ريثأت

 ۳ از جريان، نرخ اثر يبررس يبرا همچنين شد. استفاده
 تمام در شد. استفاده دقيقه) در ليتر يميل ۸ و ۵/۶ ،۵( نرخ

 داخل به پمپبا يفلز يون محلول ،يستون يها آزمايش
 از ،مختلف زماني يها فاصله در سپس و تزريق ستون

 شد. برداري نمونه ستون خروجي
 

  BDST١ مدل يمعرف
 يطراح يبرا مختلف ياضير يها مدل از ياديز تعداد

                                                
1- Bed depth service time  

mm
3cmg

gm2
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 مدل ها آن انيم در که است شده ارائه جاذب يها ستون
 به امروزه )۱۹۲۰( آدامز و بوهارت توسط شده شنهاديپ

 يها داده يآور جمع يبرا .شود يم استفاده يا گسترده طور
 ۹ حداقل )۱۹۲۰( آدامز و بوهارت روش در يشيآزما

 است. نهيپرهز و ريگ وقت البته که است يضرور ستون
 اصالح را )۱۹۲۰( آدامز و بوهارت معادله )۱۹۷۳( نيهوتچ
 يبرا ستون سه به فقط آن در که يطور هب ،کرد
 مدل به مدل نيا است. ازين يشيآزما يها داده يآور جمع
   است. معروف )BDST( بستر عمق سيسرو در زمان
 يتئور يمبنا بر که) ۱۹۲۰( آدامز و بوهارت معادله
 انيب ريز صورت به تواند يم ،است يسطح واکنش سرعت
  :شود

)۱(   10 0ln 1
0 0

N Ct X
V KCC Cb

   
= − −      

    
 غلظت mg/L،( Cb( فلز محلول هياول غلظت C0 آن در که

 سرعت ثابت mg/L(، k( شکست نقطه در انتظار مورد
 ،)mg/L( جذب تيظرف N0 ،)L/mg.min( يسطح جذب

X بستر ارتفاع )cm(، V به فاضالب قيتزر يخط سرعت 
 .است )min( ستون سيسرو در زمان t ،)cm/min( بستر
 از ش،يآزما از حاصل يها داده بر BDST مدل برازش يبرا
 شد. استفاده Origin Pro 8.1 افزار نرم

  
   بحث و جينتا
  جذب نهيبه pH نييتع

 اصالح اره خاک با کروم جذب بازده رب pH ريثأت ۲ شکل
 اره خاک يبرا جذب بازده حداکثر دهد. يم نشان را شده

 با آمد. دست هب %۷۱/۹۸ برابر و pH=۱ در شده اصالح
 ياديز نسبت به بيش با کروم جذب بازده ،pH شيافزا

 بازده ،۵ با معادل pH در که يطور به ابد.ي يم کاهش
 كليه بنابراين د.يرس خود مقدار نيکمتر به جذب
 )pH=۱( بهينه pH در کروم جذب بعدي يها شيآزما
 جذب سازوكار و روند ،))۲( (معادله ريز واکنش .شد انجام
  :دهد يم نشان را مختلف يها pH در يتيظرف شش کروم

)۲(  
 

+2 H+ -2 H  + 2 HCrO   4
+2 H2-2 HCrO   2 H O + Cr O    4 2 2 7

2 CrO  + H O 3 2

←→

↔ ←→ 

 يتيظرف شش کروم غالب شکل )pH =۱(ر ت نييپا pH در
HCrO4 صورت هب

 سطح که است يحال در نيا و بوده -

 غالب شکل باال يهاpH در يول ،است جذب آماده جاذب
 و دارنديپا که است CrO3 و H2CrO4 صورت به کروم
 شتربي -OH جهينت در ندارند، واکنش انجام يبرا يليتما

 نيشتريب =۱pH در نيبنابرا )،۲۰۰۲ ات،ي(ب شود يم جذب
 جدول در افتد. يم اتفاق يتيظرف شش کروم جذب درصد

۲، pH جذب در ها جاذب ريسا از آمده دست هب بهينه 
 در شود، مي مشاهده كه گونه همان است. شده ارائه کروم
 مقدار نيکمتر برابر بهينه pH بررسي مورد مطالعات تمام
pH است ۳ تا ۱ بين که است آمده دسته ب يانتخاب.  

  

  
 شده اصالح اره خاک با کروم جذب بازده بر pH ريثأت -۲ شکل

  گز درخت
  

  تعيين زمان تعادل جذب 
را توسط تغييرات مقدار جذب کروم با زمان  ۳شکل 

  دهد. جاذب خاک اره اصالح شده درخت گز نشان مي
شود، براي يک جرم ثابت، با  گونه که مشاهده مي همان

يابد،  جذب کروم نيز افزايش مي بازدهافزايش زمان تماس 
دقيقه، سرعت  ۳۰به طوري که با افزايش زمان از صفر تا 

دقيقه، سرعت جذب  ۹۰جذب زياد است. بعد از زمان 
رسد. سرعت ثابت در  فته تا به يک مقدار ثابت ميکاهش يا

شود،  دقيقه که به آن زمان تعادل گفته مي ۱۲۰زمان 
  افتد. اتفاق مي

  

  
زمان تعادل جذب يون کروم با خاک اره اصالح شده  -۳شکل 

  درخت گز
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  کروم جذب در ها جاذب ريسا با گز درخت شده اصالح اره خاک از آمده دست هب بهينه pH سهيمقا -۲ جدول
  منبع  نهيبه pH   شده انتخاب  pHمحدوده   جاذب

  )۲۰۰۶( بابو و گوپتا  ١-٣  ١-١١  شيچر درخت شده فعال يها برگ
  )۲۰۰۶( همکاران و دپا  ٢  ٢-١٠  فالووس لوسيآسپرژ توده ستيز

  )۲۰۰۷(مالکاو و نوهوگلو   ٢  ٢-٥  يچا
  )۲۰۰۸(نامني و همکاران   ٢  ٢-١١  گندم سبوس

  )۲۰۰۸(شارما و همکاران   ٥/٢  ٥/٢ -٨  رودخانه بستر ماسه
  ب) ۲۰۰۹(گوپتا و بابو   ١  ١-١١  اره خاک

  )۲۰۱۰(اتيا و همکاران   ٥/١  ٥/١ -١٠  تونيز هسته از آمده دسته ب فعال کربن
  )۲۰۱۰(لي و همکاران   ٢  ٢-١٠  شده اصالح ماسه

  )٢٠١٢(لوپز گارسيا و همکاران   ١  ١-٦  سارگاسوم توده ستيز
  )٢٠١٣(وارگا و همکاران   ١  ١-٤  ينيزم بادام پوسته

  حاضر مطالعه  ١  ١-٥  گز درخت شده اصالح اره خاک
        

  زوترميا يها يبررس
 در فروندليچ و النگموير هاي مدل پارامترهاي ،۳ جدول در

 داده نشان گز درخت شده اصالح اره خاک با کروم جذب
 سطح در را ها داده زوترميا مدل دو هر اگرچه است. شده
 ليدل هب فروندليچ مدل يول کردند، فيتوص يخوب هب ۹۵%

 ها داده از يبهتر توصيف شتر،يب يهمبستگ ضريب داشتن
 و کاپور يها  يبررس با جهينت نيا دهد. يم نشان را

 مدل در nF مقدار .است هماهنگ )۲۰۱۳( کومارماندول
 دهنده نشان که باشد، يم ۵۱۴/۱ معادل فروندليچ،

 است اين دهنده نشان زياد nF مقدار .است جذب تيمطلوب
 نيرومند و يقو سنگين، فلزات و جاذب بين متقابل اثر که

1يوقت است. nF معادله به باال معادله است، ۱ معادل 
 يکسان آن نقاط تمام در جذب يانرژ و شده ليتبد يخط
   .)۲۰۰۸ (کووا، است

 معادله از استفاده تيقابل يبررس يبرا زين )RL( شاخص
 انيب )۳( معادله صورت هب و شود يم برده کار هب ريالنگمو

  :شود يم

 )۳(                                                 1
(1 )0

RL K C
=

+ ×  

 است. ريالنگمو ثابت K و محلول هياول غلظت C0 مقدار که
1RL مقدار اگر  اگر نامناسب، مدل از استفاده باشد <
1RL  بوده، مناسب مدل يخط حالت از استفاده باشد =
0 اگر 1RL< 0RL اگر و مناسب مدل باشد>  مدل باشد=

 پژوهش نيا در ).۲۰۰۹ و،يروب و (تفرول است ناکارامد
 که است ۴۵/۰ برابر شده اصالح اره خاک يبرا RL مقدار
  .است يخوب ييکارآ يداراريالنگمو مدل دهد  يم نشان

  
  گز درخت شده اصالح اره خاک يبرا النگموير و فروندليچ ايزوترم مدل يپارامترها -۳ جدول

  ريالنگمو   چيفروندل

1/n
e F eq K C= يرخطيغ معادله  max

1
L

eq
L

Q K CeqQ
K Ceq
× ×

=
+ × 

 يرخطيغ معادله

n (mgg-1) ۵۱۴/۱  Qmax(mgg-1) ۲۳۸/۴ 

kF [(mmg-1)(mg-1)1/n]  
 

۶۲۷۸/۰  kL (lmg-1) ۱۵۳۴/۰ 

R2 ۹۷۱/۰   R2 ۹۵۳/۰  

1/n ۶۶/۰  RL ۴۵/۰ 

  ستون يسطح ارتفاع روي رفتار يبررس
 ۵/۶ هياول دبي براي را بستر شكست يها يمنحن ۴ شكل
 ليتر در گرم ميلي ۸ هياول غلظت دقيقه، در ليتر ميلي

 اره خاک جاذب از متفاوت هاي ارتفاع و کروم محلول
 با شود مي ديده كه طور همان دهد. يم نشان شده اصالح
 شود. مي كمتر شكست منحني شيب بستر، ارتفاع افزايش



  ...با خاک اره اصالح شده درخت گز  هاي آبي از محلول (VI) کرومحذف                                                                                              ٨٤

 

 جرم انتقال ناحيه شدن تر گسترده سبب مسئله اين كه
 تخليه و شکست نقطه به رسيدن زمان مراتب به و شده
 شکل يرو از كه طور همان .دهد مي افزايش را ستون

 ستون شكست نقطه به رسيدن زمان است، مشخص
)Cb=0.02C0( متر سانتي ۱۴ و ۱۲ ،۱۰ يها ارتفاع در 
 نقطه زمان ن،يهمچن .است دقيقه ۱۱۵ و ۶۵ ،۴۵ بيترت هب

 ،۱۰ يها ارتفاع يبرا بيترت هب )Cb=0.9C0( ستون هيتخل
 هب قهيدق ۱۵۷۰ و ۱۲۴۵ ،۷۹۰ برابر متر يسانت ۱۴ و۱۲

   .آمد دست
 با ،است مشاهده قابل زين ۴ جدول در كه طور همان
 مقدار متر، سانتي ۱۴ به ١٠ از ستون ارتفاع افزايش
 به ۲۹/۵۶ از ستون، در شده اصالح اره خاک جذب ظرفيت

 با جينتا نيا يابد. مي افزايش گرم بر گرم ميلي ۵۶/۱۳۲

 و )۲۰۱۱( شانيسنکاراراماکر و چوهان يها يبررس جينتا
  دارد. يهماهنگ )۲۰۰۹آ  ( بابو و گوپتا نيهمچن

 
منحني شکست حذف کروم توسط خاک اره اصالح  -۴شکل 

  مختلف ارتفاعتحت شرايط شده درخت گز 
  

 کروم جذب در ستون مختلف ياتيعمل طيشرا در BDST مدل پارامترهاي -۴ جدول
 N0 (mg l−1) BDST capacity (mg l−1) غلظت (mlmin-1) يدب (cm) ارتفاع

(mgg-1) 
K×10-4  (Lmg-1min-

1) Reduced Chi-Sqr Adj. R-Square 

٩٩٥/٠ ٠٠٠٦١/٠ ٤٤٤/٠ ٢٩/٥٦ ١٢٨/٩٤٠١ ٨ ٥/٦ ١٠ 

٩٨٢/٠ ٠٠١٨١/٠ ٢٨٠/٠ ٨٣/١٠٤ ٤٢/١٦٧٥٤ ٨ ٥/٦ ١٢ 

٩٩٤/٠ ٠٠٠٥٦/٠ ٢٣٩/٠ ٥٦/١٣٢ ٧١/٢٠٦٣٨ ٨ ٥/٦ ١٤ 

٩٧٦/٠ ٠٠٢١٤/٠ ٢٧٨/٠ ٣٥/١٤٧ ٩٣/٢٣٥٥٠ ٨ ٥ ١٢ 

٩٨٢/٠ ٠٠١٨١/٠ ٢٨٠/٠ ٨٣/١٠٤ ٤٢/١٦٧٥٤ ٨ ٥/٦ ١٢ 

٩٨٢/٠ ٠٠١٧١/٠ ٣٤٤/٠ ٩٦/٧٠ ٥٣/١١٣٤١ ٨ ٨ ١٢ 

٩٨٣/٠ ٠٠١٥٧/٠ ٢١٤/٠ ٥٠/١٤٢ ٨٨/٢٢٧٧٤ ٦ ٥/٦ ١٢ 

٩٨٢/٠ ٠٠١٨١/٠ ٢٨٠/٠ ٨٣/١٠٤ ٤٢/١٦٧٥٤ ٨ ٥/٦ ١٢ 

٩٩٣/٠ ٠٠٠٧٩٦/٠ ٤٠٧/٠ ٧٧/٦٩ ٢٥/١١١٥١ ١٠ ٥/٦ ١٢ 

  روي رفتار جذب سطحي ستون يدب يبررس
 کروم جذب يبرا ستون بستر شكست يها منحني ۵ شكل
 نشان را دقيقه در ليتر ميلي ۸ و ۵/۶ ،۵ اوليه هاي دبي در
 و ليتر در گرم ميلي ۸ هياول غلظت يبررس نيا در دهد. يم

 ۵ شکل در که گونه همان .است متر سانتي ۱۲ بستر ارتفاع
 هاي يمنحن کمتر، هياول هاي يدب در ،شود يم مشاهده
 نقاط جهيدرنت کمتر، ها آن بيش تر، دهيکش شکست
 اتفاق تري يطوالن هاي زمان در ستون هيتخل و شکست

 جريان يدب يبرا ترتيب هب شکست زمان نيبنابرا افتد، يم
 هب دقيقه ۴۰ و ۶۵ ،۱۷۰ قه،يدق در ليتر يميل ۸ و ۵/۶ ،۵

 و بارال پژوهش از آمده دست هب جينتا با که آمد دست
 جدول در كه طور همان دارد. يهماهنگ )۲۰۰۸( همکاران

 يا ستون در کروم جذب ظرفيت است، شده داده نشان ۴

 دبي كاهش با BDST مدل براساس جذب ظرفيت همان
 به ۹۶/۷۰ از دقيقه، در ليتر ميلي ۵ به ۸ از ورودي

 اين دليل .است يافته افزايش گرم بر گرم ميلي ۳۵/۱۴۷
 مدت کروم محلول کمتر، هاي دبي در كه است آن امر

 همين به و گيرد مي قرار بستر با تماس در بيشتري زمان
 خواهد بيشتر پايين هاي دبي در کروم حذف بازده دليل
 يهماهنگ )۲۰۱۱( همکاران و اياهاي جينتا با جينتا نيا .بود

  دارد.
  

  غلظت روي رفتار جذب سطحي ستون بررسي
 جذب را براي بستر ستون شكست هاي منحني ۶ شكل

و  ۸، ۶ه يهاي اول تظدر غلکروم با خاک اره اصالح شده 
ليتر بر دقيقه و  ميلي ۵/۶دبي ورودي گرم بر ليتر،  ميلي ۱۰
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به  توجه با دهد. مينشان  متر سانتي ۱۲ ارتفاع بستر
زمان شکست براي  شود که مشاهده مي ها منحني

 ۵۰و  ۶۵، ۸۰گرم بر ليتر،  ميلي ۱۰و  ۸، ۶هاي  تظغل
 شكست نقطه به رسيدن زمان عبارت ديگر به دقيقه است،

دليل . يابد مي غلظت اوليه کروم به ستون كاهش افزايش با
 با افزايش غلظت ورودي، ميزان اين امر آن است که

براي  رانش نيروي و يافته افزايش بستر با آالينده بارگذاري
 طول شدن تر کوتاه ضمن شود و مي بيشتر جرم انتقال
 اتفاق تري کوتاه زمان در بستر جرم، شکست انتقال ناحيه
). با توجه به نتايج به ۲۰۰۵افتد (گول و همکاران،  مي

، با افزايش غلظت اوليه کروم از BDSTدست آمده از مدل 
گرم بر ليتر ظرفيت جذب کروم با خاک اره  ميلي ۱۰به  ۶

گرم بر گرم  ۷۷/۶۹به  ۵/۱۴۲اصالح شده در ستون، از 
 )،۲۰۰۹( و همكاران بررسي گاکهل نتايج کاهش يافت.

 با ها بررسي اين كند. در مي تأييد را اين بررسي نتايج
 يافته کاهش جذب ظرفيت غلظت اوليه، افزايش مقدار

  ).۲۰۰۹است (گاکهيال و همکاران، 

  
 شده اصالح اره خاک با کروم حذف شکست يمنحن -۵ شکل

  يدبتحت شرايط مختلف  گز درخت
  

  
 شده اصالح اره خاک با کروم حذف شکست يمنحن -۶ شکل

 غلطتتحت شرايط مختلف  گز درخت

  يريگ جهينت
 اصالح اره خاک جاذب كه داد نشان پژوهش اين نتايج
 يمناسب نسبت به جذب ظرفيت يدارا ،گز درخت شده
 كروم حذف براي فعال کربن نيگزيجا تواند يم و است.
 يها شيآزما از آمده دست هب جينتا به توجه با .شود
 برابر ،۱ معادل pH در کروم جذب  بازده حداکثر وستهيناپ
 مدل که داد نشان جذب زوترميا يبررس .است ۷۱/۹۸%
 ييتوانا يدارا۹۷۱/۰ يهمبستگ بيضر با چيندلوفر
 پارامترهايي تأثير جينتا است. ها داده فيتوص در يشتريب

 تيظرف بر بستر ارتفاع و اوليه غلظت ان،يجر دبي مانند
 ستون در کروم يسطح جذب که است نيا از نشان جذب
 ارتفاع و هياول غلظت ان،يجر يدب به شدت به ثابت بستر
 وستهيپ يها شيآزما جينتا نيهمچن است. وابسته بستر
 شيافزا بستر ارتفاع شيافزا با جذب تيظرف که داد نشان

 ۱۴ به ١٠ از ستون ارتفاع افزايش با که يطور هب ابد،ي يم
 گرم ميلي ۵۶/۱۳۲ به ۲۹/۵۶ از جذب تيظرف متر، سانتي

 شيافزا با جذب تيظرف اما است، افتهي افزايش گرم بر
 يابيارز تيدرنها ابد.ي يم کاهش ه،ياول غلظت و يدب

 يدارا BDST مدل که داد نشان بستر ستون يپارامترها
  است. يشگاهيآزما يها داده با يخوب يهماهنگ
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